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Pirmasis bandymas beveik 
75 tūkst. eurų kainavusia, bu-
vusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio komandos 
pirkta amfibija  šienauti Šven-
tosios upės vagą baigėsi visišku 
fiasko. Panašu, kad daugiau 
žolės nurauta nei nupjauta ir 
jau  per eksperimentinį bandy-
mą nulaužyti amfibijos dalgio 
dantys. Vikšrinį traktorių pri-
menančią amfibiją antradienį, 
liepos antrąją,  per pirmąjį jos 
bandymą vairavo jos pardavė-
jų deleguotas profesionalas.

KONCERTAS. Liepos 7 d., se-
kmadienį, 16 val. Angelų muzieju-
je–Sakralinio meno centre (Vilniaus 
g. 11) trečiasis festivalio „Muzikos 
savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas 
„Sakmės apie mus pačius“. Daly-
vauja: Dovilė Kazonaitė (sopranas), 
Raimondas Sviackevičius (akordeo-
nas), Aistė Bružaitė (kanklės), Egi-
dijus Ališauskas (birbynė). Bilieto 
kaina – 4 Eur; studentams, pensinin-
kams – 2 Eur; moksleiviams – ne-
mokamai.

Smurtas. Liepos 1 dieną,  apie 
17.00 val., Anykščiuose, Kęstučio g., 
kieme, konflikto metu vyriškis, gim., 
1981m., panaudojo fizinį smurtą 
prieš sugyventinę, gim. 1958 m. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyriškis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Liepos 1 dieną,  apie 
16.50 val., Anykščių seniūnijos Šei-
myniškėlių kaime, namuose, konf-
likto metu vyriškis, gim. 1953 m., 
panaudojo fizinį smurtą prieš dukrą, 
gim. 1973 m. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Pagalba. Nuo 2019 m. liepos 1 
d. telefono numeris 112 vadinamas 
skubiosios pagalbos tarnybų telefono 
numeriu 112. Skubiosios pagalbos 
tarnybomis yra įvardijamos polici-
ja, priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, 
greitosios medicinos pagalbos tarny-
ba ir aplinkos apsaugos pajėgos.

Sodai. Architektūros ir staty-
bų infrastruktūros verslo žurnalo 
„Structum“ konkurse „Išmanusis 
miestas” antrąją vietą užėmė KU 
studentų projektas „Anykščių mies-
to Troškūnų g. teritorijos koncepcija 
„Sveikatingumo sodai““.

Būstas. Anykščių rajono tarybos 
sprendimu į tarnybinių gyvenamųjų 
patalpų sąrašą įrašytas vieno kamba-
rio butas Anykščiuose, Statybininkų 
gatvėje. Tikimasi, kad galėdama pa-
siūlyti gyvenamąjį būstą Savivaldy-
bė turės galimybę pritraukti jaunus 
specialistus. Minėtas butas tapo lais-
vas, nes jo nuomininkas mirė. Kai 
kurie Anykščių rajono tarybos nariai 
juokavo, kad buvusio nuomininko 
likimą Savivaldybė galėjo ir nutylė-
ti, mat tai gali būti prasta jaunų spe-
cialistų pritraukimo priemonė...

Profesionaliam laivavedžiui nepavyko pademonstruoti, kaip amfibija šienauja upę. Tiksliau -  pavy-
ko pademonstruoti, kaip ji upės nepajėgia šienauti.

Anykščiai raginami dėl ,,Siauruko” vienytis su Panevėžiu

Birželio pabaigoje Anykščių 
rajono savivaldybėje surengtas 
rajono valdančiosios koalicijos 
susitikimas su Susisiekimo mi-
nisterijos viceministru Pauliu-
mi Martinkumi bei Seimo na-
riu Antanu Baura. Susitikime 
buvo diskutuojama bei ieško-
ma kelių, kaip galų gale visiškai 
nenumarinti populiariojo tarp 
turistų ,,Siauruko”. Tai, anot 
A.Bauros, buvo jau devintasis 
susitikimas nuo 2017 metų, ku-
riame sprendžiami ,,Siauruko” 
reikalai.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Susisiekimo ministerijos viceministras Paulius Martinkus ( pirmas iš dešinės) aiškino, kad valstybė 
,,Siauruko” išlaikymui per metus negali skirti daugiau nei 200 tūkstančių eurų.
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spektras

Šiemet gimė 40 berniukų ir 
31 mergaitė, du gimę berniukai 
-  dvynukai. 52 vaikai gimė Lie-

Mirusiųjų tris kartus daugiau nei gimusių
Per pirmąjį šių metų pusmetį Anykščių rajone užregistruotas 

71 kūdikio gimimas, tačiau mirties įrašų sudaryta beveik tris kar-
tus daugiau - 280, skelbia Anykščių rajono savivaldybės Teisės, 
personalo ir civilinės metrikacijos skyrius.

tuvoje, 19 – užsienio valstybėse 
(14 – Jungtinėje Karalystėje, 3 
– Norvegijoje,  po vieną -  JAV 

ir Airijoje). Jauniausia mama ir 
jauniausias tėtis 19-mečiai,  vy-
riausia mama – 42, vyriausias tė-
tis – 49 metų. Dažniausiai tėvai 
savo atžaloms suteikė Lėjos, Ka-
rolio, Kajaus, Huberto, Augusto 
vardus.

Per šių metų pirmąjį pusmetį 
Anykščių rajone  mirė 129 vyrai 

ir 151 moteris. Dažniausia mir-
ties priežastis buvo įvairios šir-
dies ir kraujagyslių ligos ir pik-
tybiniai navikai. Vyriausia šiemet 
mirusi moteris buvo sulaukusi 
103 metų. Mirė ir vienas kūdikis, 
nesulaukęs metų.

Šiemet rajone iš gyvenimo 
savo noru pasitraukė 2 vyrai ir 1 
moteris.

-AnYkŠTA

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos specialistai konstatavo, 
kad link Šeimyniškėlių piliakalnio 
tiesiant laikiną privažiavimo kelią 
medinės pilies statybai buvo nu-
kasti piliakalnio šlaitai, kuriuose 
prasidėjo erozijos procesai. Pilia-
kalnio lankytojams skirta infras-
truktūra - laiptai, tiltelis, prie auto-
mobilių stovėjimo aikštelės esantys 
medžio drožiniai - susidėvėjo. 

Anykščių regioninio parko di-
rekcija užsakė parengti Šeimyniš-
kėlių piliakalnio kultūros paveldo 
tvarkybos darbų projektą, planuoja 
teikti paraišką europinei paramai 
gauti. Jei pateikta paraiška sulauks 
sėkmės, atsiras galimybė sutvarky-
ti eroduojančius šlaitus, atnaujinti 

Sudarkytu piliakalniu susirūpino Anykščių regioninis parkas
Anykščių regioninio parko direkcija susirūpino pablogėjusia 

Šeimyniškėlių piliakalnio būkle ir ruošiasi jį tvarkyti. Planuo-
jamo projekto metu tikimasi pastatyti stendus, kurie piliakalnio 
lankytojus supažindins, kaip atrodė ant pilikalnio stovėjusi pilis, 
kai ji atliko gynybinę funkciją.

laiptus į piliakalnį ir vakarinį pa-
pilį, bus pastatytas naujas tiltelis, 
jungiantis piliakalnį ir vakarinį pa-
pilį, atlikti kraštovaizdžio forma-
vimo kirtimai, atnaujinti mediniai 
drožiniai, esantys prie automobilių 
sustojimo aikštelės. 

Kadangi Šeimyniškėlių pilakal-
nio žeme pagal panaudos sutartį 
naudojasi Anykščių rajono savi-
valdybė, Anykščių regioninio par-
ko direkcija dėl numatomų darbų 
kreipėsi į Anykščių rajono tarybą. 
Ši tokiam prašymui pritarė. Posė-
dyje net neprisiminti netolimi įvy-
kiai, susiję su nesėkmingai pradėta 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio ręsti 
medine pilimi.

-AnYkŠTA
Šeimyniškėlių piliakalnyje prasidėjo erozijos procesai, todėl su-
sirūpinta jo likimu.

Žinios apie derybas nepanei-
gė nei Anykščių rajono meras, 
Anykščių konservatorių ly-
deris Sigutis Obelevičius, nei 
R.Blazarėnas. ,,Jeigu kažkas 
įvyktų - sprendimą priimsiu ne 
aš, o partijos skyriaus taryba. Pir-
miausia reikia išsiaiškinti, kokie 
jų (A.Gališankos ir R.Blazarėno 
- aut.past.) motyvai. Ar jie iš tie-
sų visiškai nutraukė ryšius su ko-
mitetu“, -  neslėpė, jog abejonių 
dėl frakcijos plėtimo turįs, meras 
S.Obelevičius.

Dabartinėje rajono valdančio-
joje koalicijoje yra net keturi 
partneriai - TS-LKD, LSDP, libe-
ralai ir ,,valstiečiai“ , turintys 19 
mandatų iš 25. K.Tubis kartu su 
savo bendražygėmis Dangira Ne-
fiene ir Rita Juodiškiene bei pa-
gal Darbo partijos sąrašą išrinktu 
Ričardu Sargūnu registravo opo-
zicinę frakciją. Kaip ten bebūtų, 

Valdančiajai koalicijai užteks dviejų partnerių
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę pasklido žinia, kad nuo Kęstučio Tubio visuomeninio 
komiteto ,,Anykščių krašto labui“ atskilę Audronius Gališanka ir 
Ramūnas Blazarėnas  bando įsilieti į  Anykščių rajono valdančio-
joje koalicijoje esančią Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų frakciją. 

A.Gališanka ir R.Blazarėnas iki 
šiol nepriklauso nei pozicijai, nei 
opozicijai. 

Buvusiems Savivaldybės admi-
nistracijos vadovams prisijungus 
prie konservatorių frakcijos, ji 
išaugtų iki 8 narių. Rajono val-
dančiosios daugumos sudarymui 
užtektų konservatorių ir social-
demokratų, turinčių 5 mandatus.

Nėra didelė paslaptis, jog 
A.Gališankai ir R.Blazarėnui būti 
opozicijoje nėra naudinga, nes 
abiem jiems nemaišytų valdiš-
kos tarnybos. Tačiau, jeigu jiems 
abiem pavyktų gauti darbus, kurie 
nesiderina su Rajono tarybos na-
rių veikla, į Rajono tarybą ateitų 
kiti K.Tubio visuomeninio komi-
teto atstovai. Pirmasis ,,už brūkš-
nio“ komiteto sąraše yra likęs 
režisierius Jonas Buziliauskas, 
antrasis - verslininkas, K.Tubio 
sūnėnas Gediminas Kutka. 

Gali būti, kad buvę Anykščių savivaldybės administracijos vado-
vai Audronius Gališanka ir Ramūnas Blazarėnas prisijungs prie 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos

Autoriaus nuotr.

Inauguracija. Liepos 12-osios 
rytą išrinktasis Prezidentas  Gi-
tanas Nausėda savo inauguraciją 
pradės aplankymu prie patriarcho 
Jono Basanavičiaus paminklo. 
Vėliau vyks prezidento priesaikos 
ceremonijai skirtas iškilmingas 
Seimo posėdis, po jo – Lietuvos 
ginkluotųjų pajėgų rikiuotė Ne-
priklausomybės aikštėje ir paradas 
Gedimino prospektu iki Katedros 
aikštės.Tada Arkikatedroje orga-
nizuojamos šv. Mišios, o po jų 
aikštėje vyks Lietuvos miestų ir 
miestelių bei užsienio lietuvių vė-
liavų pagerbimo ceremonija. Po-
piet Daukanto aikštėje rengiama 
prezidento rūmų perdavimo cere-
monija, kur G. Nausėda pasakys 
kalbą, o kiek vėliau Vyriausybė 
jam grąžins įgaliojimus. Tada vyks 
koncertas Daukanto aikštėje, kur 
dalyvaus dešimt atlikėjų iš visų 
dešimčių Lietuvos apskričių, o 
vakare organizuojamas priėmimas 
Prezidentūros kiemelyje.

Laikysis. Seimo pirmininkas 
„valstietis“ Viktoras Pranckietis pa-
kartojo nesitrauksiantis iš pareigų, 
nepaisant gresiančio balsavimo dėl 
nepasitikėjimo. „Mano sprendimo 
jokio nėra (naujo – BNS), kadan-
gi esu išrinktas Seime ir paklūstu 
įstatymams ir paklūstu Lietuvos, o 
ne R. Karbauskio įstatymams“, – 
ketvirtadienį Seime žurnalistams 
sakė V. Pranckietis.

Keliai. Beveik 60 proc. ištirtų 
asfaltuotų rajoninių kelių šalyje 
yra nepatenkinamos būklės, teigia 
susisiekimo ministras Rokas Ma-
siulis.„Deja, turime pasakyti, kad 
kelių kokybė yra bloga. 59 proc. 
kelių yra nepatenkinamos būklės, 
jų kokybės indeksas neatitinka rei-
kalavimų“, – žiniasklaidai Trakų 
rajone ketvirtadienį sakė R. Ma-
siulis, pristatydamas pirmuosius 
– tūkstančio kilometrų – mobilios 
kelių būklės tyrimų laboratorijos 
rezultatus.

Fondas. Valstybės lėšas žinias-
klaidai remti skirstantis Spaudos, 
radijo ir televizijos rėmimo fondas 
bus panaikintas. Planuojama steigti 
naują Žiniasklaidos rėmimo fondą, 
vieninteliu jo steigėju bus valstybė, 
tai yra Kultūros ministerija. Be to, 
pagal darbo grupės parengtą nau-
ją projektą, Žiniasklaidos rėmimo 
fondo darbe niekaip nedalyvautų 
nei Lietuvos žurnalistų sąjunga, nei 
Lietuvos žurnalistų draugija.Seimo 
Kultūros komiteto pirmininkas, 
valdančiųjų „valstiečių“ lyderis 
Ramūnas Karbauskis trečiadienį 
per komiteto posėdį pranešė, kad 
Visuomenės informavimo įstatymo 
pataisas, numatančias reformuoti 
žiniasklaidos rėmimą, planuojama 
priimti iki šių metų spalio.

Susitikimas. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas ketvirtadienį 
atvyko į Romą vizito, kurio metu 
susitiks su popiežiumi ir Italijos 
populistų vyriausybe, raginančia 
švelninti sankcijas Maskvai.

Romos istorinis centras V. Pu-
tino vizitui buvo uždarytas: 50-
yje gatvių blokuojamas eismas. 
Italijos žiniasklaida pranešė, kad 
gali būti trikdomi mobiliojo ryšio 
signalai.V. Putiną jo 6 m ilgio šar-
vuotu limuzinu vežios vairuotojas, 
kuris specialiai mokėsi sukinėtis 
siauromis Amžinojo miesto gatvė-
mis, bet Rusijos lyderio derybos su 
Italijos vyriausybe turėtų būti len-
gvesnės.

300 egzempliorių tiražu išleista-
me kompiliaciniame leidinyje – 17 
atlikėjų, pasirodysiančių „Devils-
tone“, kūrinių. Plokštelėje stengtasi 
aprėpti viską, pradedant nuo sunkio-
sios artilerijos iki hipnotizuojančios 
psichodelikos, nuo energingosios 
alternatyvos iki paslaptingojo post-
punko. Vinilo turinys reprezentuoja 
šiemetinio „Devilstone“ muziką, o 
viršelis, tikėtina, – net keturiose fes-
tivalio scenose skambėsiančios mu-
zikos efektą.

„Norime prasmingai įamžinti kie-
kvieną festivalį. Plakatai pasimeta, 
marškinėliai susidėvi, prisiminimai 
blėsta, o vinilai kolekcionuojami“, 
– unikaliu festivalio simboliu džiau-

„Devilstone“ pristato festivalio vinilinę plokštelę
Likus savaitei iki „Devilstone“, vyksiančio liepos 11–14 dieno-

mis Anykščių Dainuvos slėnyje, festivalis pristato dvigubą vinili-
nę plokštelę. 

giasi „Devilstone“ kūrybinė koman-
da. Albumas išleistas ne pardavimui, 
tad oficialiai jo įsigyti galimybės 
nėra. 

Vis dėlto prisiekusiems „Devils-
tone“ gerbėjams nusiminti nėra ko 
– festivalio organizatoriai žada, kad 
atsiras ne viena galimybė jį gauti do-
vanų įvairiuose konkursuose, kurie 
bus organizuojami festivalio soci-
aliniuose tinkluose. Laimėti vinilą, 
žinoma, bus galima ir dalyvaujant 
įvairiose festivalio pramogose. 

Leidinio apipavidalinimui buvo 
panaudoti Kalifornijoje gyvenan-
čios menininkės Eugenia Loli ko-
liažai bei prancūzų koliažisto Djuno 
Tomsni darbai. 

„Devilstone“ vyks liepos 11-14 
dienomis Anykščių Dainuvos slė-
nyje.

Devilstone LP kūriniai:
SIDE A:
WATAIN – Sacred Damnation
AUTISM – No Word
GOLD – Why Aren’t You 

Laughing?
SHISHI – Hush

SIDE B:
UADA – Snakes & Vultures
AWAKENING SUN – Scars
TURBOWOLF – Domino
THE BLINDERS – Gotta Get 

Through

SIDE C:
PULLED APART BY HORSES – 

Prince Of Meats

KING BUFFALO – Quickening
TIMID KOOKY – It Is Deluxe
SHE PAST AWAY – Asimilasyon
WHISPERING SONS – Alone

SIDE D:
БУЕРАК – Твоя Фигура
SHEEP GOT WAXED – Handw-

riting
KIKAGAKU MOYO – Dripping 

Sun
FLASH VOYAGE – Inside My 

River
AlT events pranešimas spaudai
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Kotryna Patricija PALTARAC-
KAITĖ:

- Gyvenu Danijoje jau ketverius 
metus ir kiekvienos valstybinės 
šventės metu iškeliu Trispalvę, nes 
man tai yra laisvės ir džiaugsmo 
simbolis. Nežinau, ar verta bausti 
baudomis gyventojus, kurie nekelia 
vėliavų. Yra tokių, kurie jos net ne-
turi ar negali jos iškelti dėl tam tikrų 
priežasčių. O dėl tų, kurie ,,tingi“ ir 
piktybiškai nekelia, manau, kad jie 
pirma turi pajausti ir suprasti reikš-
mę viduje - baudos nelabai padės.

Žydrūnė VINIKAITĖ - GO-
BIŪNIENĖ:

- Lietuvos patriotas visada iškels 
vėliavą ir nesvarbu, kokiu būdu ir 
kur. O jaunoji karta džiaugiasi ga-
vusi laisvą dieną, vėliavos iškėlimą 
prisimena post factum. Bet buvo 
gražu, kai pernai šventėme Lietuvos 
100 metų gimtadienį ir taip gražu 
buvo matyti tiek daug vėliavų plaz-
denančių. Tad kai kuriems vėliavos 
pakėlimas -  garbės reikalas. Kitas 
nekelia vėliavos, kad ir turi ją, nes 
pyksta ant valdžios. Tad jei gaunam 
laisvą šventinę dieną - pilieti, nepa-
sididžiuoki, iškelkim vėliavas visi 
kartu, kad nereiktų mokėti baudos.

Justina ZMEJAUSKAITĖ:

- Vėliavos kėlimas yra tarsi įrody-
mas, kad mes švenčiame, ir tai yra 
labai graži tradicija, tačiau ne kie-
kvienas iš mūsų nori švęsti, taip pat 
ne visi mato to prasmę, taigi nema-
nau, jog reikėtų bausti žmones už jų 
pasirinkimą, juk gyvename laisvoje 
šalyje.

Ar per valstybines 
šventes iškeliate 
vėliavą? Kaip 
manote, ar už 
valstybinės 
vėliavos neiškėlimą 
gyventojai turi būti 
baudžiami 
piniginėmis 
baudomis?

,,Siaurukui per metus skiriami 
200 tūkst. eurų, tačiau realiai tam, 
kad jis išgyventų, reikėtų kokių 250 
tūkst. eurų. Visas kitas reikalingas 
lėšas užsidirba pati VšĮ ,,Aukštai-
tijos siaurasis geležinkelis“. Tokia 
situacija ilgai tęstis negali, nes an-
traip Siauruko laukia pabaiga. Leis-
ti numirti įstaigai, kuri yra  vienas iš 
Anykščių simbolių, negalima ir tam 
reikia ieškoti įvairių sprendimų. 
Dabar vienas iš sprendimų -  ieškoti 
daugiau VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ dalininkų ir bendro-
mis jėgomis jį  išlaikyti“, - susiti-
kimo pradžioje kalbėjo Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius.

Susisiekimo ministerijos vicemi-
nistras P. Martinkus aiškino,  kad 
,,Siaurukas nėra ta prioritetinė sritis 
iš Susisiekimo ministerijos pusės“, 
kalbėjo apie tai, kad apskritai mi-
nisterija svarsto trauktis iš dalinin-
kų bei siūlė VšĮ ,,Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ valdymą stiprinti 
jo dalininkėmis tampant Panevėžio 
miestui bei rajonui. Priminsime, 
kad šiuo metu įstaigos dalininkės 
yra Anykščių rajono savivaldybė ir 
Susisiekimo ministerija.

,,Iš Susisiekimo ministerijos 
pusės VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“, kaip ir pernai, išlie-
ka 200 tūkst. eurų finansavimas.
Finansų ministerija neprieštarau-
ja, kad tokio dydžio finansavimas 
įstaigai būtų skiriamas ateinančius 
trejus metus.Susisiekimo ministe-
rijos dalį VšĮ ,,Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ norime perduoti 
Panevėžio miestui ir Panevėžio 
rajonui. Per savivaldybes ir ,,atei-
tų“ tie 200 tūkst. eurų“, - kalbėjo 
viceministras P.Martinkus, pabrėž-
damas, kad tam tikra suma prie 
,,Siauruko” išlaikymo turėtų prisi-
dėti ir pačios savivaldybės.

Anykščių rajono Tarybos narys, 
liberalas Mindaugas Sargūnas pri-
siminė, kad praėjusią kadenciją 
tuometinis Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis tikino, kad Susi-
siekimo ministerija užtikrino, kad 
finansavimas VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ bus pakan-

kamas.
,,Tai kas nutiko, ar minis-

terijos pozicija pasikeitė, ar 
mums meras melavo?“ - vice-
ministro P.Martinkaus teiravosi 
M.Sargūnas.

,,Kai tapti VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkė-
mis buvo pasiūlyta trims savival-
dybėms, buvo atvažiavęs meras 
K.Tubis ir pasakė, kad ,,Siauruką” 
pilnai išlaikyti galės pati Anykščių 
rajono savivaldybė. Papildomo 
finansavimo iš ministerijos tikrai 
nebuvo žadėta, tik tie 200 tūkst. 
eurų“, - prisiminė viceministras.

Anykščių rajono Tarybos narė, 
konservatorė Rita Kripatienė su-
sitikime demonstravo, kad rajono 
valdančiosios koalicijos nuomonė 
dėl VšĮ ,,Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ dalininkų nebus vieno-
da.

,,O prie ko čia tas Panevėžys? Tik 
dėl to, kad ten ,,Siauruko” bėgiai 
nutiesti?“ - klausė R.Kripaitienė, 
kuriai Siaurukas asocijuojasi tik su 
Anykščiais.

Tačiau Seimo narys A.Baura 
aiškino, kad dėl ,,Siauruko” finan-
savimo su Vyriausybe derėtis būtų 
kur kas lengviau, jei tai darytų ne 
tik jis su meru S.Obelevičiumi, bet 
ir Panevėžio miesto bei rajono sa-
vivaldybių vadovai.

,,Kur tas pavojus dėl naujų da-
lininkų atėjimo? Kad tarp trijų sa-
vivaldybių bus padalyti 200 tūkst. 
eurų? O gal pavyks ir dar daugiau 
gauti?“ - klausė A.Baura.

Susiekimo viceministras P. Mar-
tinkus taip pat kalbėjo, kad, ,,Siau-
rukui” prireikus papildomų lėšų, 
Anykščių rajono savivaldybė vie-
na ,,neištemptų“.

,,Tai kas geriau, ar tą finansinę 
naštą dalytis tarp trijų, ar tempti 
vieniems?“ - Anykščius vienytis 
su panevėžiečiais ragino vicemi-
nistras.

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas, solcialdemokratas Dainius 
Žiogelis nuogąstavo, kad ,,į krūvą 
susimetus dviem Panevėžio me-
rams“, Anykščiai ,,Siauruko” val-
dyme gali likti ,,kvailio vietoje“.

,,Kuo daugiau savininkų, tuo 

daugiau problemų“, - pastebėjo 
D.Žiogelis.

Anykščių rajono tarybos narys, 
liberalas Kęstutis Indriūnas Susi-
siekimo ministerijos viceministrui 
priminė, kad ,,Siaurukas” nėra tik 
transporto priemonė, drauge jis yra 
ir paveldas.

,,O jūs norite turėti modernią 
autostradą ar turėti paveldą? Ne-
galiu sakyti, kad Susisiekimo mi-
nisterija rūpinsis kultūros paveldu. 
Siaurukui ,,ne“ pasakė ir Kultūros 
ministerija, vadinasi, jie mato kitus 
prioritetinius poreikius“, - kalbėjo 
P.Martinkus.

Susitikime Anykščių rajono ta-
rybos narys, ,,valstietis“ Vygantas 
Šližys teiravosi, ar prie ,,Siauru-
ko” išlaikymo negalėtų prisidėti 
AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, esą 
,,Siaurukas” yra Lietuvos geležin-
kelio istorijos dalis.

,,Sutinku, kad labai lengva žval-
gytis po svetimas kišenes, tačiau 
to negali būti. AB ,,Lietuvos gele-
žinkeliai“ pinigai per dividendus 
turi eiti į centrinį biudžetą, o iš 
centrinio biudžeto vėliau pinigai 
yra planuojami toliau“, - aiškino 
P.Martinkus.

Susitikime nuskambėjo ir gan 
originalių pasiūlymų. Pavyzdžiui, 
Seimo narys A.Baura VšĮ ,,Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ da-
lininku pasiūlė priimti Rubikiuose 
esančios kavinės ,,Žuvienės pašiū-
rė“ savininką.

,,Pakvieskime Vasiuką dalininku 
,,dėl mados“. Kai buvo sutvarky-
tas ,,Siauruko” ruožas į Rubikius, 
jis labai dabar džiaugiasi“, - sakė 
A.Baura.

Įdomus sutapimas, kad šią va-
sarą per Anykščių miesto šventę 
koncertuos grupė ,,Poliarizuoti 
stiklai“, kuri nacionalinėje Euro-
vizijos atrankoje dalyvavo su kū-
riniu ,,Traukinys“. Iš ,,Anykštos“ 
išgirdęs, kad ,,Siauruko” reikalai 
gan prasti, grupės lyderis Šarūnas 
Mačiulis pažadėjo prie paveldo iš-
laikymo prisidėti bent morališkai 
pasirodymo Anykščiuose metu.

,,Palaikysime ir akcentuosime“, 
- žadėjo ,,Poliarizuotų stiklų“ lyde-
ris Š.Mačiulis.

Anykščiai raginami dėl 
,,Siauruko” vienytis su 
Panevėžiu

Siaurukas yra pripažintas nekilnojamąja kultūros paveldo vertybe, tačiau visiška nežinia, kas jo 
laukia ateityje.

Galės, galės... Ir ,,Siauruką”, 
ir pilį, ir amfibiją...

Paulius MARTINKUS, Su-
sisiekimo ministerijos vicemi-
nistras, apie VšĮ ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ išlaiky-
mą: ,,Kai tapti Všį ,,Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ dalininkė-
mis buvo pasiūlyta trims savival-
dybėms, buvo atvažiavęs meras 
K.Tubis ir pasakė, kad ,,Siauruką” 
pilnai išlaikyti galės pati Anykščių 
rajono savivaldybė.“

Pabandykit kada. Tada galėsit 
sakyti, jog lengva...

Paulius MARTINKUS, apie 
tai, ar negalėtų prisidėti ,,Lie-
tuvos geležinkeliai“ prie ,,Siau-
ruko“ išlaikymo: ,,Sutinku, kad 
labai lengva žvalgytis po svetimas 
kišenes, tačiau to negali būti.“

Nutraukė. Teismas uždraudė 
bendrauti su eksmeru.

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie Au-
droniaus Gališankos ir Ramūno 
Blazarėno, į rajono Tarybą iš-
rinktų pagal K.Tubio komiteto 
sąrašą, ketinimus įsilieti į kon-
servatorių frakciją: ,,Pirmiausia 
reikia išsiaiškinti, kokie jų  moty-
vai. Ar jie iš tiesų visiškai nutraukė 
ryšius su komitetu.“

Kuo dirbi? - Laivavedžiu ko-
munaliniam ūky!

Linas PRAVILIONIS, laikina-
sis UAB Anykščių komunalinis 
ūkis vadovas apie amfibijos vai-
ruotojo paieškas:  ,,Greičiausiai 
reikės ieškoti žmogaus ir siųsti į 
kursus. Iš dabartinių įmonės dar-
buotojų niekas nenori tapti laiva-
vedžiu.“

Tikėtina, kad kaip tik tokios 
amfibijos ir ieškota

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, verslinin-
kas, apie amfibiją, kurią nupir-
ko Ramūno Blazarėno vadovau-
jama viešųjų pirkimų komisija: 
,,Jau iš ekspozicinio važiavimo, 
kai buvo suvažiavę gamintojų at-
stovai, pastebėta, kad ta amfibija  
negali paplaukti prieš srovę.“

Dar reikia amfibijos-šieno var-
tytuvo

Sigutis OBELEVIČIUS, apie 
tai, kaip panaudos 75 tūkst. eurų 
kainavusią amfibiją: ,, Iš princi-
po tas aparatas nėra tinkamas upės 
šienavimui. Panašu, kad jį teks 
naudoti tik kaip grėblį - mes eisime 
su dalgiais, kaip anksčiau, ir pjau-
sime, o jis - grėbs.“ 

Dalis kreipsis į Peterboro sa-
vivaldybės socialinės paramos 
skyrių 

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas, apie mūsų miesto įmonių 
bankrotus: ,,Buvę darbininkai 
pirmiausia tampa darbo biržos kli-
entais, o rudenį jie ateis į Savival-
dybės Socialinės paramos skyrių.“
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

neliko ,,Termotaupos“ ir 
,,Anykščių vario“, restruk-
tūrizuojamas ,,Anrestas“.  
skaičiuojama, kad Anykščiai 
netenka 150 darbo vietų. 
kurortvajumat! kokį turistų 
srautą turėtume generuoti, kad 
kompensuotume šias netektis?

UAB ,,Anykščių varis“ ilgą 
laiką buvo vienintelis elektrodų 
gamintojas Pabaltijyje. jau gal 
prieš dešimtmetį kalbėta, kad 
Vakarų rinką užėmus naujoms 
suvirinimo technologijoms 
mūsų įmonei bus sunku išgy-
venti. ,,Anykščių varis“ ėjo į 
Rytus, eksportavo produkciją į 
buvusios Tarybų sąjungos šalis. 

Tačiau vis tiek įmonei atėjo 
galas. jos savininkai, izraelio 
verslininkai, nusprendė bendro-
vę likviduoti. Tad dėl ,,Anykščių 
vario“ liūdna, bet, regis, mirtis 
yra natūrali.

O prie Anykščių statybinių 
bendrovių ,,Termotaupos“ ir 
,,Anresto“nesėkmių svariai 
prisidėjo ir buvusio Anykščių 
rajono mero kęstučio Tubio 
komanda. 

,,Anresto“ pirmtakas, Anykš-
čių rajono satybinė organizaci-
ja, liaudies vadinta ,,stroike“, 
veikė nuo pokario. ,,Termotau-
pa“ iš brolių Vitkų ir brolių 
Pipirų, dviejų šeimų įmonėlės, 
per 25-erius gyvavimo metus 
buvo išaugusi į solidžią įmonę, 
kuri klestėjimo metais turėjo 
daugiamilijoninę apyvartą. Bet 
statybininkai yra pažeidžia-
mi. kas iš lietuvos statybinių 
organizacijų gali išgyventi be 
pelniningų valdiškų užsakymų? 
neturiu statistikos, tačiau plika 
akimi matyti, kad didieji staty-
bų pinigai sukasi valstybiniame 
sektoriuje. juk privatininkai 
kelių, tiltų, lajų takų nestato, 
mokyklų ir kultūros centrų 
rekonstrukcijų neužsako. staty-
bininkai iš esmės sėdi valdžios 
kišenėje.

,,Anrestas“ ir ,,Termotaupa“ 
iki k.Tubio laikų turėjo daug 
Anykščių savivaldybės užsa-
kymų ir ne visus darbus atliko 
kokybiškai. k.Tubio valdymo 
pradžioje nuoširdžiai džiau-
giausi, kad jis ėmėsi griežtos 
statybininkų kontrolės. Bet 
greitai pra-
dėjo matytis 
perlenkimai 
- pasipylė 
teismai, 
mokėjimų 
stabdymai. 
Be diržų 
važiuojantį 
vairuotoją, 
sutinku, 
reikia bausti, bet iškart šaudyti 
tokio gal nereikėtų...

Valdžia negali toleruoti ne-
kokybiško statybininkų darbo, 
nes rinkėjai netoleruos tokios 
valdžios.  Bet lazda visada turi 
du galus. net ir policininko 
lazdelė...

Aišku, dėl ,,Termotaupos“ ir 
,,Anresto“ išėjimo negali ap-
kaltinti tik k.Tubio komandos. 
Paprastai įmonių bankrotus 
lemia kelios dedamosios. Bet 
kad mūsų įmonės nebuvo gel-
bėtos, tai faktas. Pasak vieno iš 
buvusių ,,Termotaupos“ vadovų 

- Romualdo Vitkaus, paskuti-
nius 20 tūkst. eurų  savivaldybė 
įmonei už atliktus darbus į 
sąskaitą ,,įmetė“ jau prasidėjus 
bankroto procedūrai. 

sutaupėme atidžiai kontro-
liuodami statybininkus... Įstrigo 
prieš gerą dešimtmetį banki-

ninko, 
buvusio 
Anykščių 
rajono 
tarybos 
nario 
Vytauto 
Bernata-
vičiaus 
pasakyti 
žodžiai: 

,,biudžeto pinigų nereikia 
taupyti, juos reikia protingai 
išleisti“. 

Valdžios žmonės linkę prisi-
imti nuopelnus, kai į jų valdo-
mą teritoriją ateina investuoto-
jai. Šaukia jie, kad kuria darbo 
vietas, kad yra labai gudrūs, 
labai įtakingi... O jau kai įmonė 
nusibaigia, niekas iš valdžios 
žmonių atsakomybės niekada 
neprisiima - kalti patys versli-
ninkai, aplinkybės, rinka.

Į Anykščius atėjo sPA Vilnius, 
broliai juškos įkūrė milžinišką 
šiltnamių ūkį. liuks! Bet kiek 

 ...Įstrigo prieš gerą dešimtme-
tį bankininko, buvusio Anykščių 
rajono tarybos nario Vytauto 
Bernatavičiaus pasakyti žodžiai: 
,,biudžeto pinigų nereikia tau-
pyti, juos reikia protingai išleis-
ti“... 

Buvote vienas iš derybininkų 
dėl naujos koalicijos. Ką dar šis 
Seimas ir Jūs asmeniškai nu-
veiksite žmonių labui?

Seime dirbu Socialinių reikalų 
ir darbo komitete, esu komiteto 
pirmininko pavaduotojas. Mūsų 
prioritetas – mažinti socialinę 
atskirtį. Mes stengsimės įvykdy-
ti visus pažadus: toliau kelsime 
pensijas, didinsime vaiko pinigus 
ir mokytojų, kultūrininkų, soci-
alinių darbuotojų, jų padėjėjų, 
slaugytojų bei visų biudžetinin-
kų algas. Seimas priėmė mano 

Tomas Tomilinas. Žmonės vertina tai, kad vykdome pažadus

parengtas pataisas dėl privalomo 
algos intervalo nurodymo darbo 
skelbimuose. Parengiau naują 
Neformalaus suaugusiųjų švieti-
mo įstatymą, atsiras daugiau įdo-
mių renginių, kursų, programų 
vyresniems žmonėms, ne tik jau-
nimui. Taip pat esu įsipareigojęs 
daugeliui tiesiogiai besikreipusių 
šeimų apsaugoti jas nuo rūkymo 
balkonuose žalos pagal Latvijos 
modelį. Ribojimas įsigalios tik 
esant skundui dėl pasyvaus rūky-
mo. Žmonės rūkys balkonuose, 
jei netrukdys kitiems. 

Kokiu savo darbu labiausiai 
didžiuojatės?

Šiemet nuo 69 iki 83 proc. pa-
didėjo žmonių, kurie didžiuojasi 
savo valstybe, o net 16 000 grįžo 
iš emigracijos. Ir daliai šių žmo-
nių, jaunoms šeimoms pasiūliau 
būsto regionuose programos idė-
ją. Idėja tapo įstatymu ir yra labai 
populiari. Aš raginu anykštėnus 
aktyviau naudotis šia programa, 
nes kol kas pirmauja žemaičiai.

Ką manote apie vadinamųjų 
profesionalų Vyriausybės for-

matą? Ar jį reikėtų išlaikyti?
Nebuvau didžiulis šalininkas 

labai stipraus politinių partijų ir 
profesionalų atskyrimo. Profe-
sionalų vyriausybė turėjo labai 
svarbią misiją – nutraukti nefor-
malius, korupcinius arba pusiau 
korupcinius ryšius, partijų ryšius 
su pinigų skirstymo mechaniz-
mais. Tą pasiekti mums pavyko. 
Po įvykdytų pažadų išvalyti mi-
nisterijas nuo korupcijos viskas 
grįžta į savo vietas ir mūsų pro-
fesionalai po truputį tampa skai-
drios politinės bendruomenės 
dalimi.

Jūs ir S. Jakeliūnas buvote 
skeptiškai nusiteikę mokesčių 
reformos atžvilgiu. Su šia re-
forma gyvename pusmetį. Ar 
reikėtų ką nors keisti?

Labai džiaugiuosi ir pensijų 
reforma. Pensininkų pinigai So-
droje apsaugoti nuo privataus 
kaupimo fondų. Jaunimas akty-
viai dalyvauja kaupime ne So-
dros sąskaita, o pensininkai ra-
mūs dėl jų pensijos ateities. Bet 
Mokestinė reforma padaryta tik 
iš dalies. Mes Seime pakorega-
vome ją didesnio progresyvumo 
link nuo pirmo pasiūlymo. Lieka 
klaustukai dėl mokesčių progre-
syvumo, dėl nedarbo pajamų. 
Todėl mes sieksime politinių par-
tijų sutarimo, kviesime Preziden-
tą inicijuoti tokį sutarimą. Jame 
numatysime 5 metams į priekį 
žingsnius, kad Bendrojo vidaus 
produkto (BVP) perskirstymas 
būtų didesnis ir mes galėtume 
pakeisti tą gėdingą situaciją, kai, 
pavyzdžiui, mūsų socialinė poli-
tika (pvz., pensijos ir t.t.) finan-
suojama tik 13 proc. nuo BVP, o 

Europos vidurkis – 18 proc. Tam 
reikia didesnio turtingųjų prisi-
dėjimo prie visuomenės gerovės.

Europos Parlamento rinki-
muose pasirodėte tikrai gerai, 
kodėl juose dalyvavote? 

Kiekvieni rinkimai yra politiko 
darbų vertinimas. Esu aktyvus 
Seimo narys, mano darbai, ma-
nau, buvo gerai įvertinti Euro-
pos Parlamento (EP) rinkimuose. 
Žmonių pasitikėjimą rodė rei-
tingavimas. Man tai svarbiausia. 
Anykščių rajone gavau labai 
daug balsų. Labai džiaugiuosi 
bendradarbiavimu ir draugyste 
su Seimo nariu Antanu Baura, jo 
padėjėja Regina Patalauskiene ir 
visa komanda. Liepos 20 d. pla-
nuoju rengti Anykščiuose Demo-
kratijos forumą, į kurį sukviesiu 
politikos lyderius iš visos Lietu-
vos. Bendrausime, diskutuosime, 
klausysimės įdomių lektorių. 
Kalbėsime apie tai, kaip susti-
printi žmonių pasitikėjimą demo-
kratija ir politika. 

Tomas Tomilinas. Gimė Vilniu-
je, baigė VU Tarptautinių santy-
kių ir politikos mokslų institutą. 
laisvai bendrauja 5 kalbomis. 
2007 m. įkūrė pirmąją profesinę 
sąjungą prekybos tinkle „iki“. 
Vykdė žmogaus socialinių teisių, 
aplinkos apsaugos projektus, ini-
ciatyvas, rašė straipsnius, kny-
gas. 2008-2012 m. dirbo seimo 
nario Antano Bauros komandoje. 
2016 m. vadovavo darbo grupei, 
rengusiai lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos programą. Au-
gina 4 vaikus.
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išėjo...
jeigu kiekvienas Anykščių 

rajoną valdęs meras sažiningai 
paskaičiuotų santykį tarp per 
jo kadenciją įkurtų ir sunykusių 
darbo vietų, gautų neigiamą 
saldo. Visi. iki vieno. Gal, 
sakau, rajono vadovų gerumą 
ir vertinkim ,,ne pilių ir rūmų 
gražumu“, o pagal tai, kurio 
praradimai mažiausi.

Pinigai daro pinigus, darbo 
vietos -  kitas darbo vietas. 
Dabar neturim trijų nuolatinių 
seniūnų, trijų administracijos 
skyrių vedėjų. Bendras neu-
žimtų valdiškų etatų skaičius, 
matyt, būtų skaičiuojamas 
dešimtimis. Taupom biudžeto 
pinigus. Gražu. Bet jei baigtu-
me taupyti ir į  Anykščių rajoną 
kuo greičiau atvyktų naujų 
žmonių, jie galimai atsivežtų ir 
vaikus ar tėvus. Pilnėtų klasių 
komplektai, ligoninių palatos, 
nebe tokios tuščios būtų miesto 
gatvės.

Tie 150, kurie dabar prarado 
ar praranda darbą, taip pat 
galimai turėjo vaikus ir tėvus. 
Tad praktiškai tiesiogiai ,,Ter-
motaupos“ bankrotas palies 
ir A.Vienuolio progimanijos 
mokytojus. ir suksis toliau tas 
velniškas ratas... 
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Poeto apdainuotas 

Kazys Inčiūra (1906 – 1974) 
grynas troškūnietis, iš pačio pa-
rapijos pakraštėlio, Vidugirių kai-
mo, kilęs, įvairių mūzų per pasaulį 
vestas vyras, ne tik gražiausias 
dramas kūrė, ne tik savo sodriu 
balsu Lietuvos radiofone kalbė-
jo -  rodosi, visur, kur panorėjo, 
suspėjo. Poezijos posmais, tarsi 
vilnijančiomis bangelėmis, gra-
žuolį lygumų ežerą įamžino, ta-
čiau, kaip nevietinis, jau Juostino 
vardu jį vadino. Poemos motyvas 
paremtas senomis legendomis, tik 
pridėjus sugalvotus herojų vardus, 
supoetinus. Tad skaitome: „Klony 
rambūs jaučiai ganės/ Siaudė va-
saros kaitra./ Ganė jaučius dvi pie-
menės - / Ūkanėlė ir Aušra./ Ganė 
ganė, juostas audė, / Net už Vaivos 
gražesnes,/ Apdalijo visą liaudį,/ 
Nebetilpo į skrynias/” Tuomet 
sausros iškamuotus laukus apgau-
bia vaivorykščių juosiami debe-
sys, o pačiu tamsiausiu atplaukia 
dvare prie Vašuokos augęs, pik-
tos raganos debesiu - padangėse 
plaukiojančiu ežeru - paverstas 
jaunikaitis. Atplaukia virš slėnio 
ir žmogaus balsu prašo audėjėlių 
išvaduoti, atspėti jo vardą: „...Vai 
nėra kas jį paguostų,/ Kas išgel-
bėtų – nėra./ - Leiskis. Štai metu 
tau juostą.../ Juostin, – šūkteli 
Aušra./ Vos tik ištarė – padūko/ 
Plūst upokšniai kriokdami. /Visas 
klonis pilnas rūko,/ Skęsta jaučiai 
baubdami... / Dingo jaučiai, dingo 
klonis,/ Šonuos liko vien giria./ 
Kai žiūrėt subėgo žmonės - / Ply-
ti ežeras, aure./ Tai ir plakas prie 
Troškūnų/ Juostino vilnis gyva./ 
Kur vaidenos monas – tūno,/ Tūno 
vieniša kalva./ ...Kas kur buvo, kas 
kur dėjos/ Be žinios, ar su žinia - / 
Auskit, amžinos audėjos, Auskit 

Pajuostinys ir Kazys Inčiūra
Raimondas GUOBIS

Kadaise tame krašte, nuošaliame vienkiemyje, viešėjęs, mistiškai šviesius paveikslus tapęs bei 
projektą „Kompleksai“ vykdęs dailininkas Vaidotas Kvašys, auksuotą  rugpjūtį menininko akimi 
nužvelgęs vakaro ramybėje telkšantį Pajuostinį,  pavadino jį Raudonuoju ežeru. Tai buvo prieš du 
dešimtmečius, rugpjūtį, kuomet baigėsi tuomet tokia svaigi, tiesiog indėniška vasara. Naujai skam-
bėjo didžiausio Troškūnų krašto poeto Kazio Inčiūros į poemą sudėta Pajuostinio legenda. Gal prieš 
porą metų buvo pasimirusi mano poetiškoji močiutė Uršulė. Tebebuvo gyvas jos brolis, didysis ežero 
žvejas Jonas Binkys, o Pajuostinys, taip jį visuose paežerės kaimuose, taip pat ir mano Gurskuose 
vadindavo, tebebuvo laukinis, be šiuolaikinės paežerių statybos, be trokštančių įsikurti prie van-
dens sodybėlių šeimininkų. Keistų žmonių... 

Juostino dugne.“ 
Ežeras buvęs labai gražus, tačiau 

sausinant pievas gerokai nuleis-
tas, gražiųjų smiltingųjų atabradų 
nebelikę, nors vis dar banguoja 
beveik dviejų kilometrų kaspinu 
išsitiesęs mėlis. Gilus -  didžiosios 
sietuvos kai kur beveik trijų de-
šimčių metrų gelme tamsuoja.

Tautos legendose gyvas

Velniaguola  - didžiulis pelkynas 
paežeryje, tuoj už Juostos upelio 
ištakų. Velniai ir laumės ten gyve-
nę, važinėdavę,  kiaules į lovius 
pasikinkiusios. Ir ežeras telkšo ti-
kriausiame guolyje, gilioje, vos ne 
trijų dešimčių metrų dauboje. To-
kią senų senovės sakmę mano mo-
čiutė Uršulė Binkytė – Andriuške-
vičienė pasakodavo. Prisimindavo 
ir apie keistomis ugnelėmis sute-
mose virš ežero klajojančias pa-
klydėlių sielas, apie prigėrusį ar 
prisigirdžiusį keistuolį muzikantą 
iš Smėlynės kaimo. Plūduriavęs 
visai negiliai, keistai ištiesęs „če-
verikomis“ apautas kojas...

Kai kaimo žemes skirstė į vien-
kiemius, jos brolis Jonas stengėsi 
žūtbūt gauti vienintelį sodžiaus 
sklypą, besiribojantį su ežeru: 
kad ir mažiau žemės, bet kad tik 
prie ežero. Svarbu buvo. Žvejoti 
mėgo, tinklus pynė, apsodindavo, 
sėkmingai užtiesdavo. Mokėdavo 
ir į gelmę įleist didžiausią, pui-
kiausiai dugną pažino, tiesiog jau-
tė, kur akmenys didieji, kur šiekš-
tai, kelmai gelmėse tūno. Turėjo 
,,ukvatos“ užmesti tinklus, pagau-
dyti vėžių eksportui. Tuo rūpinosi 
Alfa Baranauskas – tai jo biznis 
buvo mūsų ežero plačiažnyplius 
supirkti, kad po to išgabentų į 
užsienio kraštus, o raudonu van-
deniu telkšančio ežero gardėsiai 

būtų patiekti Paryžiaus ir Berlyno 
restoranuose. Jonas supratingai ir 
atkakliai merkė į pakrančių ramy-
be alsuojančius vandenis iš puši-
nių balanų, tų pačių pušų liaunų 
ir ilgų šaknų „virvėmis“ rišant 
supintus bučiukus, kas rytą juos 
tikrindavo, vėžius surinkdavo į 
didelį pintinį, panertą vandenin, o 
ganėtinai prisirinkęs važiuodavo į 
raistą samanų. Parsivežęs šio gė-
rio, vis perdengdamas tuo minkš-
tu paklotu, eilėmis dėdavo vėžius 
į dėžes, kurias sukrovęs vežiman 
gabendavo į Troškūnų geležinke-
lio stotį. Ten, perone, brangų kro-
vinį kraudavo į vagonus. Po kurio 
laiko žvejys sulaukdavo atlygio – 
mokėjo gal tik po penkis centus už 
vieną vėžį, tačiau sugaudavo juk 
net ne šimtais, o tūkstančiais. 

Mėgėjai, kartais vėžiavimo nuo-
tykiui būrin susispietę paaugliai 
-  ir dideli, ir mažesni -  gaudė vė-
žius smėlėtose, plačiose, sekliose  
atabradose, ruginių šiaudų kūlio 
pluoštais pasišviesdami. Pama-
tydavo tuos smiltynų snaudalius, 
keistai iškėstomis žnyplėmis nak-
ties tyloje kėpsančius. Griebdavo 
bandantiį sprukti ar ramiai snū-
duriuojantį žnyplėtą padarą už 
sprando ir kišdavo į drobinę terbą. 
Kiek sugavę, skubindavosi namo 
to gardėsio virti. Mažiausieji ste-
bėdavosi, kodėl tuos padarėlius 
gyvus į verdantį vandenį meta, 
ar jiems neskauda, ar taip nesą 
žiauru. Tačiau kuomet išvirdavo 
ir imdavo karališkai paraudusius 
gardėsius laupyti, tokios mintys 
išgaruodavo. 

Ežeran būdava aini...

Dėdė Jonas nuolatos pasako-
davo apie tai, kas dėdavosi prie 
paslaptingojo ežero. Nuolat girdė-

davai: „Prie ežera... Gera gyvynt 
būdava prie ežera... Visi prie ežera 
noria. Svarbu nekalbėt daug, svar-
bu tylėt. Ir urėdai, nuovadas, kle-
bonas, kiti ponai vis unt ežera...“

Pro mano senelių vienkiemį 
dažniausiai ramiais vasaros va-
karais spėriu žingsniu, energingai 
mosuodamas rankomis ( jose bū-
davo kartais viena, o kartais ir dvi 
meškerės) ežero link skubindavo-
si Tarabildos Jonas. Mes kartais 
matydavome, kaip jis ten žvejoja. 

Pirmiausia prie Juostos ištakų 
sugaudavo kelis kilbukus, šitų 
labiausiai upių sraunumas mėgs-
tančių mažylių būdavo ir tenai. 
Tuomet kilbuką, kaip jauką, už-
verdavo už gūbrio ant didelio ki-
tos meškerės su rite kabliuko ir 
švystelėdavo į ežero gelmę. Tuo-
met meškerės kotą padėdavo ant 
į ežero dugną įbestų dviejų dviša-
kių karklo stiebų. Jei viskas gerai, 
tai, trumpai valandėlei prabėgus, 
neramiai dugnu plaukiojantį žu-
velaitį griebdavo plėšri didžuvė 
ir smagiai panardindavo plūdę. 
Tarabildžiokas mikliai pakeldavo 
meškerę ir staigiu judesiu „užkirs-
davo“. Tada tereikėdavo ramiai 
vandens paviršiumi prisitraukti 
artyn įkliuvusį ešerį ar lydeką. 
Tos žuvys buvo nei labai didelės, 
nei labai mažos, tačiau, žvelgiant 
vaiko akimis, rodėsi kaip koks 
stebuklas. Apie labai dideles žuvis 
pasakodavo senoliai.

Lydys maitinosi ančiukais

Močiutė Uršulė paslaptingai 
atsidusdama prisimindavo jos 
vaikystėje, o gal ir seniau, tik iš 
girdėtų istorijų lobyno išplaukian-
čią didžiulę lydeką. Pasakodavo, 
kaip paslaptingai imdavo dingti 
dirvonuos beganant prie ežero 
nuklysdavę jau gerokai paaugę 
ančiukai ir žąsiukai. Tikriausias 
netikėtumas buvo, kuomet pa-
slaptis išaiškėjo – pasitaškyti eže-
ro vandenyje panorusius paukš-
čiukus griebdavo baslio didumo 
lydys. Jis pasirodydavo be jokio 
garselio, labai netikėtai, griebda-
vo milžino nasrais auką ir, margu 
samanotu liemeniu  sužaibavęs, 
dingdavo gelmėje. Vandens pa-
viršiuje suraibuliuodavo ir greitai 
dingdavo ratilai. To milžino bijojo 
ir žmonės, ypač moterys ir jaunos 
mergaitės, kad nepagriebtų, kad į 
gelmių karalystę neįsitemptų. Kas 
žino, koks likimas tą bauginančią 
žuvį ištiko: ar koks narsus vyras ją 

žeberklu užmušė, ar tinklais suga-
vo, ar ji nuo senumo pasimirė, bet 
ežere jos nebeliko. 

Dėdė Jonas prisimerkęs porin-
davo apie auksinius laikus, kuo-
met žuvų tinklais gaudyti net ir 
neršto metu įstatymai nedraudė. 
Tad užtiesęs kartą savo didžiules, 
ilgas ir aukštas ežerines „sietkas“ 
per patį „lėščių“( taip ten vadin-
davo karšius) nerštą ir vos vos tą 
valkšną ištraukęs. Sakydavo, kad 
įkliuvo tądien tokia gausybė žuvų, 
kad vos valkšną į krantą ištraukęs. 
Parsivežti laimikio atvažiavo ar-
kliu, vos ne pilną vežimą prikro-
vęs, nors nepasvėręs, bet iš akies 
jautęs, kad ežero dovanų galėjo 
būti apie keturis šimtus kilogramų 
ar visa pusė tonos.

Vieną didžiausių žuvų sugavęs 
rankomis. Tais metais apylinkės 
laukus rausė melioratoriai. Į vieną 
patogią seklumėlę nuolat atidar-
dėdavo didžiaratis traktorius ir, į 
didelę cisterną prisiurbęs vandens, 
kažkur veždavęs. Išmaigęs gilias, 
ilgas vėžes, kuriose telkšojo van-
duo ir kur atplaukdavo nuotykių 
ieškančios žuvys. Kartą pakrante 
kažkur ėjęs žvejas daug mačiusia, 
supratinga akimi pastebėjo, kad 
visai nemenkų žuvų tose vėžių 
voniose esama. Sumojo, kad rei-
kia tiesiog atsigulus joms kelią į 
ežero plotį užstoti, tad ir krito į to 
kanalo prievartę. Žuvų būta dvie-
jų – viena prasprūdo, o antroji pa-
kliuvo į kibias senolio rankas. Tas 
karpis svėrė keturis kilogramus.

Ant ežero melsvų bangų...

Kai išplaukdavom šviesią die-
ną po didžiojo kermošiaus, po 
Porciunkulės, dėdė Jonas be sku-
bos irdavosi, palengva nuvažiuo-
davom iki „aklųjų kombinato“ 
poilsiavietės namelių Balčiūnuo-
se. Senelis užsikūręs cigaretę 
pasvajodavo, kad gal jau greitai 
baigsiąs įrengti tą didįjį mūriuką, 
kad čia atplaukus būsią galima 
ir užeiti, ir išgerti alaus. Tuomet 
leisdavomės atgal ir Dėdė Jonas 
uždainuodavo: ,,Ant ežero melsvų 
bangų,/ Laivelis supos be irklų,/ O 
tu sėdėjai prie manęs/  Ir skynei 
baltas lelijas...‘‘

Kaip smagu būdavo jau pavasa-
riop slidėmis sekmadienio popietę 
šliuožti. Mano lygumų trasa drie-
kėsi per kilometrinį lauką iki pat 
ežero. Po to -  dar lygiu lygutėliu, 
švelniai sniegu padengtu ežero 
ledu. Kaip šviesu būdavo nuo sau-
lės spindulių, nors ir spausdavo 
kelių laipsnių šaltukas. 

Didysis Pajuostinio žvejas Jonas Binkys su seserimi Uršule apie 1925 – uosius. 

(Nukelta į 11 psl.)

Pajuostinio ramybė...   Autoriaus nuotr.
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Rubrika 

spektras
Pensija. Papildomai kaupti 

senatvei privačiuose fonduose 
iki liepos nusprendė 1,132 mln. 
Lietuvos gyventojų, tuo metu 
kaupimą sustabdė 204 tūkst., 
skaičiuoja Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. Anot „So-
dros“ direktorės Julitos Vara-
nauskienės, tarp sustabdžiusiųjų 
kaupimą – ir mažas, ir dideles 
pajamas gaunantys žmonės.  

Bausmė. Šiaulių apygardos 
teismas iki gyvos galvos kalin-
čiam Remigijui Bružui atsisakė 
skirti terminuotą laisvės atėmi-
mo bausmę.  „Svarbu įvertinti 
tai, kad R. Bružas nužudė jauną 
moterį, turinčią du mažamečius 
vaikus, apie tai iš anksto žino-
damas ir šaltakraujiškai supla-
navęs“, – rašoma teismo ketvir-
tadienį išplatintame pranešime. 
Teismo duomenimis, 67 metų 
vyras prieš ketvirtį amžiaus 
buvo nuteistas už jaunos moters 
nužudymą. Didelį visuomenės 
rezonansą sukėlusi žmogžudystė 
padaryta 1994-ųjų metų birželio 
pabaigoje Šiaulių rajone, Raudė-
nų apylinkėse.

Sulaikė. Vilniaus pasienie-
čiai Medininkų kontrolės punk-
te trečiadienį sulaikė, įtaria-
ma, Rusijoje vogtą automobilį 
„Mercedes-Benz AMG GTS”, 
ketvirtadienį pranešė Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba.  Šiuo 
rusiškais registracijos numeriais 
paženklintu automobiliu 41-erių 
Rusijos pilietis iš Lietuvos vyko 
į Baltarusiją. Vairuotojas turėjo 
tvarkingus kelionės dokumentus.  
Pasieniečiai nustatė, jog šio au-
tomobilio kaip, įtariama, vogto 
paiešką šių metų vasarį paskelbė 
Rusijos pareigūnai.

Kontrabanda. Trečią kartą 
su rūkalų kontrabanda pagautas 
šiaulietis policijos pareigūnams 
pasiūlė 1 tūkst. eurų kyšį, trečia-
dienį pranešė Šiaulių policija. 
Birželio 26 dienos vakarą Šiau-
lių rajone, Ginkūnuose, policija 
sustabdė automobilį. Transporto 
priemonėje policininkai rado ke-
turias dėžes cigarečių „Minsk“, 
jose buvo 2 tūkst. pakelių rūka-
lų.Banderolėmis nepaženklintų 
cigarečių buvo rasta ir automobi-
lio vairuotojo namuose – 2 tūkst. 
205 pakeliai cigarečių „Minsk“. 
Vyras, norėdamas išsisukti nuo 
jo laukiančios atsakomybės, 
nutarė jį sulaikiusiems ir į ko-
misariatą vežusiems patruliams 
pasiūlyti 1 tūkst. eurų kyšį.

Keleiviai. Rusijos skrydžių 
bendrovės per pirmus penkis šių 
metų mėnesius aptarnavo 44,9 
mln. keleivių – 12,3 proc. dau-
giau nei prieš metus, pranešė fe-
deralinė oro transporto agentūra 
(„Rosaviacija“).Vidutinio lėktu-
vų užimtumo rodiklis pakilo nuo 
80,4 proc. iki 80,7 procento.

„Aeroflot“ keleivių padaugėjo 
11,3 proc. iki 14,5 mln., „Sibir“ 
– 13,9 proc. iki 4,6 mln., „Ros-
sija“ – 6,9 proc. iki 3,7 mln., 
„Pobeda“ – 45,1 proc. iki 3,7 
mln., „Ural Airlines“ – 9,1 proc. 
iki 3,3 mln. žmonių. Penkios ly-
derėms teko 66,4 proc. rinkos. 
2018-aisiais Rusijos civilinė 
aviacija fiksavo naują visų laikų 
šalies aviakompanijų keleivių 
skaičiaus rekordą – 116,1 mln. 
žmonių, 10,5 proc. daugiau nei 
2017 metais.

Mintis organizuoti tokį renginį 
kilo bendraujant su svėdasiškių 
kilmės vilniete, tapytoja Sigita 
Jakutyte. 

Menininkų stovyklos vyksta 
daugelyje vietų, taip pat ir labai 
artimuose mums Anykščiuose, tai 
kodėl gi negalėtų vykti gamtos 
grožio ir istorinės atminties tur-
tinguose Svėdasuose? 

Ši kūrybinga, darbšti menininkė 
ir sukvietė į Svėdasus piešiančias 
vilnietes, prie kurių prisijungė 
ir viena piešėja iš Andrioniškio.  
Laikas pats gražiausias, tuoj po 
Joninių, kai pievos mirga ir skam-
ba nuo žiedų, kai vasara perkopia 
savo viršukalnę ir pasaulis ima 
dabintis greitą rudenį pranašau-
jančiu auksu.

Pirmosios meno stovyklos daly-
vės susirinko pirmadienio popietę, 
vakare jos atvyko su svėdasiškiais, 
pritarusios parengtam piešimo 
Svėdasuose planui. Pirmąją dieną 

Raimondas GUOBIS
Vaižganto deimančiukų ieškotojos

kūrėjos praleido Vaižganto gim-
tinėje Malaišiuose, tapė senojo 
kaimo gražumus, Malaišos upe-
lio slėnio laukų platybes, antroji 
diena prabėgo prie Šventosios – 
Vaižganto krikštatėvio Augustino 
Žvirblio sodžiuje Butėnuose bei 
Žaliojoje, garsioje čia stūksančio 
senojo malūno griuvėsių didingo-
mis  mūro sienomis ir Vaižganto 
tiltu. 

Dvi paskutinės dienos prabėgo 
miestelyje, prie gražiųjų ežerų. 
Žavėjo viskas: Baltojo bokšto pa-
slaptis, kapinių ramybė, žavingo-
ji Marijos koplytėlė, pasiklydusi 
tarp grikių laukų, itališko stiliaus 
dvaro rūmų likučiai Beragio ežero 
pakrantėje. 

Dailininkės atliko ir socialinę 
misiją – susitiko, pasikalbėjo apie 
meną bei gyvenimą su socialinės 
globos namų gyventojais bei  gu-
viais mažyliais vaikų darželyje. 
Tikrai įdomu buvo jiems sužinoti, 

Praeitą savaitę Svėdasuose vyko kūrybinė stovykla, vadinamasis pleneras,  „Tapome Vaižganto 
deimančiukus“, kuriame dalyvavo  aštuonios dailininkės, piešusios Svėdasų miestelio bei  apylinkių 
vaizdus, ieškojusios tikrųjų „deimančiukų“. 

Kūrėjos lankėsi Malaišiuose,  Žaliojoje, Butėnuose, ne tik piešė, bet ir kraštą pažinti stengėsi, 
susitiko su pačiais seniausiais ir mažiausiais. Šis sąskrydis buvo skirtas garsiojo svėdasiškio, kan. 
Juozo Tumo – Vaižganto (1869 – 1933) 150 – sioms gimimo metinėms paminėti, o šeštadienį atverta 
paroda veiks porą mėnesių.

Pirmosios dienos vakare prie pradėto tapyti pirmojo Sigitos paveikslo. Iš kairės:  Agnė Varpukevi-
čiūtė, Aušra Šiaulytė, Regina Jakučiūnaitė – Kubertavičienė bei Sigita Jakutytė. 

Parodos atidarymo akimirka. Iš kairės: Lina Vaišnytė su sūnumi 
Sauliumi, Daiva Margienė ir Dalia Bložienė.     Autoriaus nuotr.

Paprastai ir įtaigiai – Malaišos tarpslėnio laukai Reginos Jaku-
čiūnaitės – Kubertavičienės drobėje. 

Agnės Varpukevičiūtės tripti-
ko skiltelėje pro grikių žiedy-
nus švytinti Marikonio dvaro 
koplytėlė

kodėl dažai kvepia aliejumi, kas 
yra paletė, kaip piešiama, kam 
reikalingas menas ir iš kur atsi-
randa dailininkai. Ypatingą aurą 
kūrė jaukus susitikimas su  retų 
augalų sodą laistančiu, sodininką 
primenančiu klebonu Raimondu 
Simonavičiumi, kuris su didžia 
meile ir išmone aprodė visas kle-
bonijos kieme augančias grožybes 
ir alsų vakarą vis dar tebedūzgian-
čias bitutes. 

Vienas vakaras buvo skirtas il-
gesniam pokalbiui apie Svėdasų 
kraštą ir filmo „Tumo kodeksas“ 
peržiūrai. Didžiausias netikėtu-
mas – vieną rytą į bendruomenės 
namus tyliai įžengęs vyras su kry-
žiumi ir mistiškai paklausęs, kur 
čia esąs pašarvotas nabašnikas. 
Numirėlis tą kartą buvo pašarvo-

tas kultūros namų patalpose...
Viešnagės Svėdasuose derlius 

- net 24  įvairių stilių, skirtingo 
formato paveikslai - visuomenei  
buvo pateiktas penktadienio va-
kare. Pasidalijus įspūdžiais apie 
viešnagę  Svėdasuose,  kalbėta 
apie tai, kad pleneras galėtų vykti 
kas vasarą, taptų tradicinis. Ap-
tarti, iš arčiau apžiūrėti paveikslai 
tarytumei pasakojo, kokia magija 
alsuoja Malaišių sodžiaus kam-
pelis, upelio  tarpslėniu besidrie-
kiantys laukai,  miestelio  bokštai, 
kapinaičių rimtis, mažoji koplytė-
lė,  Šventosios tiltas, žydinčių gri-
kių bei piliarožių stebuklas...

Plenere kartu su vadove S. Ja-
kutyte dalyvavo Agnė Varpuke-
vičiūtė, Aušra Šiaulytė,  Daiva 
Margienė, Dalia Bložienė, Jo-
lanta Vaišvilienė, Regina Jaku-
čiūnaitė – Kubertavičienė ir Lina 
Vaišnytė su sūneliu Sauliumi. 

Dailininkes priėmė ir globojo 
bendruomenė, tagi visi svėda-
siškiai, o ypač pagelbėjo Inga ir 
Arvydas Kiliai, Violeta  Gliau-
delienė, Rimantė Grižaitė Malai-
šiuose, Eglė Rimkutė Žaliojoje.  
Menininkės buvo apgyvendin-
tos Svėdasų bendruomenės na-
muose, kurie tiko ir patiko prie 
geriausių sąlygų pripratusioms 
miestietėms, bet, jei būtų  prirei-
kę suteikti kitą pastogę, buvo pa-
sirengusios ir geraširdės seserys 
Šimkevičiūtės. Verta ir prasminga 
užsukti į Svėdasų meno galeriją, 
globojamą ir puoselėjamą tokių 
nuostabių ir gerumą dovanojan-
čių žmonių.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Henzelis ir Grėtel 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė.
12:00 Didieji Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai. Šv. mišių 
tiesioginė transliacija.
13:50 Mis Marpl 3. 
Nekaltumo įrodymas 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gražiausios poetų 
dainos.
22:00 Zacherio viešbutis. 
Vieno suvedžiojimo istorija 
N-14
23:45 Raudonplaukė N-14
01:35 Mano tautinis kostiu-
mas: būta ir atkurta. (kart.).

06:20 “Linksmieji Tomas ir 

Džeris” (k) 
06:45 “”Nickelodeon” valan-
da. Įspūdingasis Žmogus-
voras” 
07:10 “Sveiki atvykę į 
“Veiną”” 
07:35 “Kung Fu Panda” 
08:05 “Riterių princesė Nela” 
08:35 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:05 “Ogis ir tarakonai” 
09:35 Plojus 
11:15 Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis Londone 
13:15 Naujokė 2 N-7. 
15:10 Po kauke N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Transformeriai N-7. 
22:20 Hankokas N-7. 
00:10 Atsisveikinimo žodis 
N-7. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai”. N-7
09:30 “Ūkio šefas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Džiunglių knyga 2” N-7
12:55 “Daktaras Dolitlis 5. 
Lakis keliauja į Holivudą!” N-7
14:45 “Kosmoso kariai” N-7
16:40 “Žavios ir labai pavojin-
gos. Filmas” N-7

18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Diena po rytojaus” N-7
22:00 “Povandeninis horizon-
tas” N-14
00:05 “Lengvi pinigai” N-14

06:30 Ultimate Strongman 
Pasaulio komandinis čempio-
natas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 “Geriausi šuns draugai”
10:30 “Nematoma karalystė” 
11:40 “Iš visų jėgų” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” N-7. 
12:40 “Pragaro viešbutis” 
N-7. 
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:10 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:15 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 “Šuo” N-7. 
21:40 “Juodasis sąrašas” 
N-7. 
22:35 “Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI” N14. 
23:35 Pasmerktieji (k) N14. 
01:45 Stiklo namai 2. Geroji 
Motina (k) N14. 

07:00 “Akloji” (k) 
07:30 “Pragaro katytė” 
08:30 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7

10:50 Už vaikystę. 
11:20 “Būrėja” 
11:55 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:25 “Hemsley ir Hemsley: 
skanu ir sveika” 
12:55 “Gardžiausi Merės 
Berės patiekalai” 
13:30 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. 
Dvigubas žaidimas N14
23:00 Nepageidaujamas kai-
mynas N14. 
01:10 Absoliuti valdžia (k) 
N14. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. „Shorena Rocks!“ 
(kart.).
07:00 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. Koncertuoja grupė 
„Smokie“. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
08:30 Kelias. Laida apie 
evangelikų bendruomenes 
Lietuvoje. 
08:45 Krikščionio žodis. 
09:00 Misija: Vilnija. 
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai. 
Biologas, biofizikas Vincas 
Būda. 

10:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma. 
12:00 Lietuva mūsų lūpose. 
12:30 Pašauktieji. 
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
15:35 Šventadienio mintys. 
16:00 Mokytojų kambarys.
16:30 Mokslo sriuba. 
17:00 Vartotojų kontrolė 
17:50 FIFA moterų pasaulio 
futbolo čempionatas. Finalas. 
(kart.).
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Vienos filharmonijos 
orkestro 2019
22:30 Mano tautinis kostiu-
mas: būta ir atkurta. 
23:25 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. (kart.).
00:05 Europos parkas. 
Pradžia. (kart.).

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. (kart.) 
N-7
07:30 “Pragaro kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai” N-7
09:30 “Vienam gale kablys”. 
10:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
11:00 “Žygis per Amerikas” 
(kart.)
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis per Amerikas” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Pasaulio ralio kroso 
čempionatas” .

17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Blogas policininkas” 
N-7
20:00 “Gero vakaro šou”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP. Vasara”. 
N-14
22:30 “Geriausi mūsų metai” 
N-7

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Namas prie šaltinio“ 
N-7.
15.45 Keliauk su Reporteriu.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. 
Agros lobiai“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis įtariama-
sis“ N-7.
01.20 „Širdies plakimas“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 14 
N-7. 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7. 
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 

10:55 “Kandisė Renuar” N-7.
12:00 “Neklausk meilės var-
do” 
12:30 “Neklausk meilės var-
do” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N14. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 Rydiko kronikos N14. 
00:50 “Gyvi numirėliai” N14.  

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Ūkio šefas”. (kart.)
08:20 “Skaniai ir paprastai”. 
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7

20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Geras, blogas ir negy-
vas” N-14
23:45 “Kaulai” N-14
00:40 “24 valandos. 
Palikimas” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai”(k) 
N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias N-7. 
23:40 Gelbstint eilinį Rajaną 
(k) N14. 
02:30 “Juodasis sąrašas” (k) 
N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:05 “Akloji” (k) 

11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7.
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje N14. 
22:45 “Amžina meilė” N-7. 
00:45 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
06:45 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. (kart.).
07:25 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Gertrūdos (Marijonų) bažny-
čia. (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pašauktieji. (kart.).
08:50 Šunų ABC 2 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Istorijos detektyvai. 
13:55 Mano tautinis kostiu-

mas: būta ir atkurta. (kart.).
14:50 Šunų ABC 2 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 
16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Premjera. Ten, kur na-
mai 6 N-7
19:15 Europos varguomenė 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Lošėjas. N-14. 
23:15 Mažesnysis brolis 
Augustinas Dirvelė.
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7

22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Velnio stuburo paslap-
tis” S
00:40 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ant bangos. Karščiausių 
naujienų dešimtukas. N-7.
09.00 „24/7“. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo genas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.45 Keliauk su Reporteriu.
20.55 Rubrika „Verslo genas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7. 
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 
Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 

10:55 “Kandisė Renuar” N-7
12:00 “Neklausk meilės var-
do” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N14. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Šakalas N14
01:00 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Didelės akys” N-7
00:05 “Kaulai” N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7.
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Artėjant prie nežino-
mybės N14. 
22:45 Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias (k) N-7. 
01:10 “F. T. Budrioji akis” 
N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 

14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:30 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Širdžių daktaras” 
N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” 
N-7. 
21:00 “Modus” N14. 
23:00 “Amžina meilė” N-7. 
00:55 “Senjora” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:15 Skrendam (kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Lietuvos mokslininkai. 
Istorikas Antanas Tyla. 
08:50 Šunų ABC 2 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
14:00 Muzikos talentų lyga 
2019.
15:30 ...formatas. Poetas 
Romas Daugirdas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 

16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 6 N-7.
19:15 Pokyčių karta. 
Imperijos griūtis 
20:10 Kultūros diena.
20:25 Sporto galia. Dziudo ir 
imtynių čempionė iš Havajų 
20:55 UEFA Čempionų ly-
gos atranka. Marijampolės 
„Sūduva“ – Belgrado „Crvena 
zvazda“. 
23:00 Veiksmas ir bausmė 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) 
N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) 
N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. (kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) 
N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Užkandinė ant ratų” 
N-14
23:15 “Grotos gyvenimui” 
N-14
02:10 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Šviesoforas“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7. 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Mano mama gamina 
geriau! 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lūkesčiai ir vizijos. 
Kokio LRT tikisi visuomenė?
23:00 Dviračio žinios.
23:30 Kostiumuotieji 2 N-7
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:35 “Linksmieji Tomas ir 

Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N14. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Paskutinė s#### N14. 
00:25 “Gyvi numirėliai” N14. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Ginkluotas atsakas” 
N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “24 valandos. Palikimas” 
N-14

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) N-7
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:15 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Amerikos kikboksininkas 
N14. 
22:50 Artėjant prie nežinomy-
bės (k) N14. 
00:35 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 

13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 “Modus” N14. 
23:00 “Amžina meilė” N-7. 
00:55 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Lietuva mūsų lūpose. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
08:50 Šunų ABC 2 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Aš – laidos vedėjas. 
13:10 Kultūringai su Nomeda. 
14:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
14:30 Europos varguomenė 
(kart.).
15:25 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 

16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 6 N-7. 
19:15 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Freemanu 
3. Ar galime pašalinti blogį? 
N-7. 
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Jurgio Kankinio (Pranciškonų) 
bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Elito kinas. Didybės 
kapinės N-14. 
23:30 Revoliucijos muziejus 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
20:30 “Žinios”. 

20:58 “Orai”. 
21:00 “Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai: žaibo vagis” 
N-7
23:20 “Grotos gyvenimui” N-14
02:20 “Pėdsakai” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Skonio reikalas. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 „Pamiršk mane“ N-7.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7. 
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 N-7. 
11:10 Komisaras Reksas 15 
N-7. 
12:00 Gyvenimas. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2 N-7
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo šviesa” 
N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso rein-
džeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7

12:00 “Neklausk meilės vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė” 
16:00 Labas vakaras, Lietuva.  
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Supermamos” N-7. 
21:00 Laba diena. N14. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pasekmė N14. 
00:25 “Kortų namelis” N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Atsargiai! Merginos” 
N-7
20:30 “Kam ta meilė?”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Rembo. Pirmasis krau-
jas” N-14

23:55 “Kaulai” N-14
00:55 “24 valandos. Palikimas” 

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7. 
14:50 “Sudužusių žibintų ga-
tvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7. 
20:30 “Varom!” N-7. 
21:00 Kariai angelai N14.
22:50 Amerikos kikboksininkas 
(k) N14. 
00:40 “F. T. Budrioji akis” N-7. 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” (k) 
11:05 “Būrėja” (k) 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 
14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 

16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
19:00 “Širdžių daktaras” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
Šiaurės šventė N-7. 
22:55 “Amžina meilė” N-7. 
00:50 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:15 ...formatas. Poetė 
Tautvydė Marcinkevičiūtė. 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė (kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Šunų ABC 2 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
13:10 Stambiu planu. 
14:00 Kalbantys tekstai.
14:30 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Freemanu 
3. Ar galime pašalinti blogį? 
N-7. (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: mies-
to tapatumo kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciškonų) bažny-
čia. (kart.).
15:25 ...formatas. Poetas 
Gintaras Patackas. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai 
16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:20 Premjera. Ten, kur na-
mai 6 N-7. 
19:15 Pokalbiai pas 
Bergmaną. Baimė 
20:00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia.
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Paukščiai N-14. 
23:30 Raoulis Ruizas. Kino 
vizionierius 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7

20:30 “Žinios”. 
20:58 “Orai”. 
21:00 “Nemirtingieji” N-14
23:10 “Grotos gyvenimui” 
N-14
02:15 “Pėdsakai” N-7

 

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 „Rojus“ N-7.
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Ne spaudai. 
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Lietuvos Respublikos 
prezidentai. Antanas 
Smetona, Kazys Grinius, 
Aleksandras Stulginskis. 
09:55 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
inauguracija. 
13:00 Šv. mišios, skirtos 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento inauguracijai. 
14:20 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
inauguracija. 
16:00 Lietuvos Respublikos 
Prezidento inauguraci-
jos šventinis koncertas. 
Tiesioginė transliacija iš S. 
Daukanto aikštės.
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su Martynu 
Starkumi.
22:40 Fantastiškas penk-
tadienis. Pasaulio pabaiga 
N-14. 
00:30 Klausimėlis.lt.

06:15 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:30 “Tomas ir Džeris” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
09:50 “Mirtis rojuje” N-7. 
10:55 “Kandisė Renuar” N-7. 
12:00 “Neklausk meilės 
vardo” 
13:00 “Mano likimas” N-7. 
14:00 “Našlaitės” 
15:00 “Svajoklė”
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 “Baudžiauninkė” N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Džonas Vikas N14. 
23:05 Banga N14. 
01:10 Mirties angelas N14. 

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Atsargiai! Merginos” 
(kart.) N-7
08:55 “Aš matau tave” N-7
10:00 “Meilės sparnai” N-7
12:00 “Gyvenimo išdaigos” 
N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Liūtas karalius” N-7

21:15 “Kodas: L.O. B. I. A. 
I.” N-7
23:50 “Žmogus prieš...” S
01:30 “Geras, blogas ir negy-
vas” N-14 (kart.)

06:30 “Mentalistas” (k) N-7. 
07:25 “Pragaro virtuvė” (k) 
N-7. 
08:20 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7. 
09:20 “Teisingumo agentai” 
(k) N-7. 
10:20 “Kobra 11” (k) N-7. 
11:20 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
13:50 “Pragaro virtuvė” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7. 
15:55 “Teisingumo agentai” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7. 
18:30 “Mentalistas” N-7. 
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 Pasmerktieji 2 N14. 
23:15 Kariai angelai (k) N14. 
01:05 “F. T. Budrioji akis” N-7 

06:50 “Tėvas Motiejus” N-7. 
08:00 “Rožių karas” 
10:05 “Akloji” 
11:05 “Būrėja” (k) 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Širdžių daktaras” (k) 
N-7. 
13:10 “Madagaskaro pingvi-
nai” 
13:40 “Ogis ir tarakonai” 
14:10 “Vyrai juodais drabu-
žiais” 

14:35 “Džekio Čano nuotykiai” 
15:00 “Detektyvė Rizoli” (k) 
N-7. 
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7. 
17:00 “Būk su manim” N-7. 
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7. 
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7. 
21:00 Vera. Akloji zona N14. 
22:55 Pradink N14. 
01:00 “Senojo Tilto paslaptis” 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. 
07:00 Mokytojų kambarys 
(kart.).
07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.).
07:40 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.).
07:55 Lesė 2 (kart.).
08:20 Euromaxx. (kart.).
08:50 Šunų ABC 2 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
13:10 Daiktų istorijos. 
14:00 Pašauktieji. (kart.).
14:30 Pokalbiai pas 
Bergmaną. Baimė (kart.).
15:15 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
Mikalojaus (Benediktinių) 
bažnyčia. (kart.).
15:20 ...formatas. Poetė 
Nijolė Kepenienė. 
15:40 Detektyvė Miretė 
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 

16:05 Premjera. Lesė 2 
16:30 Giedrius Kuprevičius. 
Opera „Prūsai“. (kart.).
18:05 Mokslo ekspresas. 
18:20 Ten, kur namai 6 N-7. 
19:15 Kolumbijoje tvoros 
nežydi. 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Trūkusi kantrybė N-14. 
22:30 Grupės „Golden 
Parazyth“ koncertas.
23:30 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2015. (kart.).
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “CSI kriminalistai” 
(kart.) N-7
07:30 “Skorpionas” (kart.) N-7
08:30 “Rezidentai”. (kart.) N-7
09:00 “Sandėlių karai” (kart.) 
N-7
09:30 “Išlikimas” (kart.)
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Univeras. Naujas ben-
drikas” (kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
(kart.) N-7
13:30 “Gelbėtojai” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Skorpionas” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
16:55 “Univeras. Naujas ben-
drikas” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Gelbėtojai” N-7
20:00 “Rezidentai”. N-7
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Javos karštis” N-14

00:05 “Užkandinė ant ratų”. 
N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Čempionai. 
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Reporteris. 
08.50 Sportas.
08.58 Orai.
09.00 Lrytas tiesiogiai. 
10.00 Ne spaudai. 
11.05 „Žmogus be praeities“ 
N-7.
12.10 „Bruto ir Neto“ N-7.
12.40 „Pamiršk mane“ N-7.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su lelijomis“ 
N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“ N-7.
18.00 Reporteris. 
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
18.55 „Miškinis“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.23 Sportas.
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“ N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14.
22.30 Reporteris. 
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai. 
00.30 „Miškinis“ N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2019 07 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gyvenimas. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt.
07:30 Premjera. Džekas nori 
broliuko 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukinės gamtos se-
kliai. Išdaigos ir pokštai 
12:55 Atšiaurioji Kanada. 
Laukiniai vakarai 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7. 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncer-
tas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“.
22:40 Antikvariato paslaptys 
5. Kaltas, kol neįrodyta prie-
šingai N-7. 
00:05 Pasaulio pabaiga 
N-14. (kart.).

06:25 “Tomas ir Džeris” (k) 
06:55 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:20 “ “Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Kung Fu Panda” 
08:15 “Riterių princesė 
Nela” 

08:45 “Tomo ir Džerio pasa-
kos” 
09:15 “Ogis ir tarakonai” 
09:45 Vėžliuko Semio nuo-
tykiai 2 
11:40 Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai 
13:25 Sidnė Vait N-7. 
15:40 Forestas Gampas 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Vėžliukai nindzės 
N-7. 
21:35 Ponas ir ponia gangs-
teriai N-7. 
23:40 Seks video S. 
01:30 Džonas Vikas (k) 
N14. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” 
N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Simpsonai” N-7
09:30 “Skaniai ir paprastai”. 
10:00 “Maisto kelias”. 
10:30 “Bibliotekininkai” N-7
11:30 “Žvaigždė prieš blogio 
jėgas” N-7
13:10 “Užburta meilė” N-7
14:15 “Meilė keliauja laiku. 
Rubinė” N-7
16:50 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 

19:30 “Narnijos kronikos: 
Aušros užkariautojo kelio-
nė” N-7
21:50 “Iksmenai” N-7
23:50 “Slaptas mamos gy-
venimas” N-14
01:35 “Kodas: L.O. B. I. A. 
I.” N-7 (kart.)

06:05 “Varom!” (k) N-7. 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7. 
08:30 “Varom!” (k) N-7. 
09:00 Ultimate Strongman 
Pasaulio veteranų čempio-
natas. 2018 m. 
10:00 “Geriausi šuns drau-
gai” 
10:30 “Nematoma karalys-
tė” 
11:40 “Iš visų jėgų” N-7. 
12:10 “Būk ekstremalas” 
N-7. 
12:40 “Pragaro viešbutis” 
N-7
13:40 “Policijos akademija” 
N-7. 
14:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7. 
17:20 “Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas” N-7. 
18:25 “Kas žudikas?” N-7. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Muzikinis šou. 
22:05 Išvadavimas N14. 
00:15 Bleiro ragana S. 

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Pragaro katytė” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7. 
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7. 

10:35 “Būrėja” (k) 
11:10 “Būrėja” 
11:45 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:15 “Akloji” 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7. 
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7. 
21:00 Prieblanda. Atpildas 
N14. 
23:00 “Begėdis” S
01:10 Operacija “Delta far-
sas” N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Mano mama gamina 
geriau! (kart.).
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Meno ritmai. 
Didžiausias meno kūrinys 
pasaulyje 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Orfėjaus medis. 
12:40 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo ko-
das. Šv. Jurgio Kankinio 
(Pranciškonų) bažnyčia. 
(kart.).
12:50 Legendos. 
13:40 Muzikos talentų lyga 
2019. 
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx. (kart.).
16:30 Klauskite daktaro 

17:20 Stilius 
18:15 Istorijos detektyvai. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Gyvenk du kartus N-7. 
23:00 Tarptautinis pučiamų-
jų muzikos festivalis „Amber 
Wind 2019“. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Candy Crush”. (kart.) 
N-7
07:30 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Nuo amato iki vers-
lo”. 
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Įspūdingiausios atos-
togų vietos” 
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
N-7
11:00 “Žygis per Amerikas” 
(kart.) N-7
12:00 “Candy Crush”. N-7
13:00 “Žygis per Amerikas” 
N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Amerikos dievaitis” 
N-7
20:00 “Miestas ar kaimas”. 
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Sportas”. 
21:58 “Orai”. 
22:00 “Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė” 

N-14
00:25 “Nemirtingieji” N-14 
(kart.)

07.03 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Lietuvos mokslinin-
kai. Antanas Tyla“. 
07.55 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Liudvika 
Didžiulienė – Žmona“. 
08.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Mariana 
Korvelytė – Moravskienė“. 
09.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas. 
10.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Auksinio taško klausimas“ 
N-7.
13.00 Premjera. „Grobis“ 
14.00 „Tu esi mano“ N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias. 
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“ N-7.
21.30 Nusikaltimas ir baus-
mė. N-14.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Rasputinas“ N-7.
01.10 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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pro rakto skylutę

Kaip tikriausia faktorija atrody-
davo ant kranto pilkuojančios so-
dybos -  Vinco Sunklodo, pats jis 
tūnodavo viduje, labai mėgdavo 
lesinti paukščius; tolėliau -  ge-
rosios tetulės Balčiūnienės gyve-
nimas. Čia  prabėgo visas jos  su 
vyru Stasiuku buvimo drauge lai-
kas, čia kartu augino ir ugdė įdu-
krą, o  Stasiukui mirus, dar vėliau  
- įdukrai ištekėjus ir apsigyvenus 
tolėliau, liko šioje sodyboje vienui 
viena. Vienatvę pergalėjo, iškelia-
vusi pagyventi pas dukterėčią, kad 
pagelbėtų jai ir jos vyrui daugybę 
vaikų auginti, auklėti, gražių daly-
kų juos pamokytų.

Nelaisvės psalmių gelmė

Kalėdamas sovietų lageriuose, 
K. Inčiūra permąstė gyvenimo, 
kančios, laisvės ilgesio, vilties 
prasmę ir sukūrė įstabias, Viešpatį 
garbinančias eiles, kurias pavadi-
no ,,Nelaisvės psalmėmis“: 

,, ...Nuimk man pančius, Viešpa-
tie, nuo kojų,/ žvejoti perlų leiski 
atvirai,/ gilybėn nertis, kaip ir tie 
narai./ Štai tris perlus ant plaštakos 
keliu,/ apsižiūrėt ir atsidžiaugti ne-

galiu:/ koks grožis, koksai nuos-
tabus ažūras,/ trijuos štai perluos 
susibūręs,/ kiek spindulių žaisme, 
lyg degtų jūros.../ Tikėjimo o per-
le, laiminki mane./ Vilties, o perle, 
budinki sapne, nuo negalių ir nuo 
pavojų  gink mane...

Štai vėlei tris perlus aš delnuo-
se keliu,/ atsižiūrėt ir atsidžiaugti 
negaliu./ Šviesos o perle, nuos-
tabiai dailus,/ apšviesk žmoniją, 
tėviškę ir mus./ Tiesos o perle, 
išsklaidyk melus,/ vaidus, karus, 
grėsmės pradus visus./ O Laisvės 
perle, gink ir saugok mus/ ir leisk 
sugrįžti į tėvų namus...“

Baisus naujųjų laikų 
sapnas...

 Buvo laikai, kai prie ežero eida-
vo kaip į kokį nuotykį, kaip į pa-
slaptį. Pasimaudydavo, pabūdavo, 
laivele pavažinėdavo, kartais už-
kandžiaudavo, o moterys iš plačios 
apylinkės, skalbiamus drabužius 
vežimais susivežusios, velėdavo. 
Pabūdavo, pasidžiaugdavo ir vėl 
palikdavo rausvavandenį stebuklą 
savo tyloje, savoje paslaptyje...

Dabar viskas pasikeitė, gal 
tik dviejų dešimtmečių pakako. 
Keliomis eilėmis nameliais ap-

Pajuostinys ir Kazys Inčiūra

spaudė, nebėra nė kur nosį įkišti, 
pasimaudyti. Vis kokių properšų 
ieškoti norisi. Kaipgi taip? Baisu 
man, nejauku taip paliko. Kvailas 
elgesys – susigrūsti į paežerę, su-
sigriebti po žemės šmotelį, namelį 
prie namelio sustatyti kaip kolcho-
ze ar kolektyviniame sode ir taip 
pasitenkinimą, pilnatvę išgyventi. 
Ką iš tiesų reiškia turėti? Tai tar-
si ir neturėti -  juk viskas netikra, 
viskas laikina, viskas tik migla, 
tuštybė. Ar ne geriau būtų kada 
ne kada prie ežero atvažiuoti ir 
jos laukine, neurbanizuota aplin-
ka pasimėgauti? Kažkur skaičiau, 
kad naujoji statyba prie vandens 
telkinių leistina tik penkiasdešimt 
metrų nuo kranto, tačiau, rodos, 
daugelyje vietų to reikalavimo ne-
paisyta...

Rodosi, kad tyliais vakarais, o 
dar labiau tais savaitgaliais, kuo-
met jo krantus tiesiog aplimpa 
namukų savininkai su bičiuliais, 
kepsnius kepa, gėralus gėrioja, 
smagiai šūkalioja, bumbsinčią 
muziką leidžia, jaučiu, kaip negera 
iš tylos pasaulio gimusiam ežerui, 
jaučiu, kad jis mąslia bangele šna-
ra K. Inčiūros nelaisvės psalmių 
žodžiais: „Nuimk man pančius, 
Viešpatie, nuo kojų...“

Unt ežera... Valtyje( iš kairės) Motutė – Pranciška Binkienė, Jonas Binkys, Uršulė Binkienė, vasa-
rotojas Stasys Petraitis ir būrelis vaikų, tarp kurių Ona ir Danielius Binkiai, Petraičiukai bei mano 
motina Irena Andriuškevičiūtė .

Vėžiai.

(Atkelta iš 5psl.)

Poeto Kazio Inčiūros vardu pavadinta Troškūnų gimnazija.

Rimantas VAnAGAs

...o karaliai, kaip žinoma, 
tautai nemeilikauja, valdo ne 
tik išmintimi, bet ir vėzdu bei 
kartuvėm. 

Pradėčiau, žinoma, nuo 
senovės lietuvių pasididžiavimo 
ir priešų siaubo – kariuomenės. 
niekas taip nepravarinėja vyrų 
kraujo, kaip turnyrai, karinės 
pratybos, gyvenimas kareivinė-
se ir, žinoma, mūsų tautosakos 
eliksyras – karo dainos. 

Todėl į kariuomenę pašaukčiau 
visus vaikinus, nuo prievolės at-
leisdamas tik bekojus berankius. 

Besiskundžiančius psichiniais – 
nerviniais – žarnų ir kt. sutriki-
mais ir netgi turinčius atitinka-
mas gydytojų pažymas liepčiau 
apgyvendinti lauko stovyklose, 
palapinėse; vadai turėtų pasi-
rūpinti, kad jie nuolat dalyvautų 
žygiuose ir neturėtų laiko mintyti 
nesąmonių. niekas taip negydo, 
kaip sveikas oras, drausmė ir 
kilnus tikslas!

stop! kažkur apie tai jau 
skaičiau… negali būti: negi 
savo paties knygoje?! Bet kas čia 
nauja? juk nauja yra užmiršta 
sena… Atsižvelgdamas į aktu-
alijas, dar galėčiau pridurti, 
kad tokioj kariuomenėj įgavus 
proto, jaunimėliui, galimas dai-
ktas, nublanktų žydrieji užjūrių 
dangūs, sidabro viršukalnės, 
palmės ir sirenos… 

kadangi vasara, kaip žinome, 
atostogų metas, karalius Min-
daugas būtinai pagalvotų ir apie 
mūsų mielų atžalėlių sveikatą. 
nors lietuvos ateitį globoja visi, 
kas netingi, pradedant prezidente 
ir baigiant kaimų močiutėm bei 

lėktuvų stiuardesėm, kažkodėl 
niekas neužsimena, ką miestų 
vaikeliai veikia karštomis vasaros 
dienomis. kai tėveliai užkalinėja 
valiutą užsieniuose arba varvin-
dami prakaitą prie kompiuterių?  

Tai aš jums pasakysiu: vaikai 
irgi, susirietę, akis išskėtę, nuo 
ryto iki vakaro spaudo visus 
įmanomus mygtukus – telefonų, 
aipadų, televizorių... kodėl? To-
dėl, kad jie vieni, nes tėvai neturi 
kur jų dėti. O kodėl neturi?

Štai šitoj vietoj karalius kiečiau 
trinkteltų kumščiu. liepčiau, kad 
viešai būtų iškabintos ir visoj 
žiniasklaidoj aukščiausiom  gai-
dom, riebiausiom raidėm ištrans-
liuotos sąskaitos už lietuvio vaiko 
savaitę vadinamojoje poilsio 
stovykloje. 5-6 dienos toje palai-
mos oazėje gimdytojams nurėžia 
vidutiniškai 250-300 eurų! O juk 
mėnesy – tiek mes dar suskaičiuo-
jam – keturios savaitės, vasaros 
mėnesių – mažiausiai du, o jeigu 
gandras apdovanojo laimingus 
tėvelius keliais vaikeliais?..

Rypauk nerypavęs: verksmai 

į dangų neina. Todėl, būdamas 
karalium, prisiminčiau Anykščių 
klebono Ferdinando stulginskio 
patirtį, kuomet girtuoklius 

šventoriuj lenciūgais prie sie-
nos prirakindavo... Oi neprošal 
būtų šitaip viešam teismui pri-
kalus ir mūsų šul(eri)us, mikliai 
pyškinančius europrojektus takų 
trinkelėms, stiklinėms būdelėms 
ir aikščių televizoriams, bet 
pamirštantiems priglobti savo 
mažuosius piliečius! kiekviena 
rimtesnė įstaiga – nekalbant 
apie kariuomenę, sporto klubus 
ir verslo gigantus! – pagal savo 
profilį privalėtų vasarom rengti 
stovyklas gimtojo krašto vaiku-
čiams pabiručiams...

na, o dabar metas grįžti į 
šlovingąjį Anykščių miestelį, 
kurį, be abejo, paskelbčiau visos 
lietuvos sostine – Voruta su 
pilies likučiais taigi čia pat... jau 
pirmą dieną duočiau parėdymą 
pradėti aplinkkelį, uždrausčiau 
automobilių eismą miesto centre: 
Baranausko aikštė vis tirštėjan-
tiems autoturistams nūn tapus 
nemokama atrakcija. ką ji duoda 
miestui, nesunku nuspėti. 

Vilniuj, Šiauliuos, kaune ir 
dar daugelio miestų miestelių 
centruose (apie Palangą, Drus-
kininkus, nidą, Šventąją nebėr 
ko ir kalbėti) žmonės žioplinėja 
su vaikučiais pėsti, ramiai ir 
nesidairydami. O štai kurortinėj 
vietovėj Anykščiuose, pačia-
me centre, garbingo karaliaus 
valdiniai kaip zuikiai drebėda-
mi žvalgosi į visas puses, kad 
dūmais neužspringtų, į smalos 
katilą neįvirstų... 

jeigu valdyti, tai valdyti! 
karaliui nesvarbu, pagonis tu 
ar krikščionis, su šortais ar be, 
tačiau karalystės įstatymų ir 
taisyklių laikytis privalai! Ga-
rantuoju, niekas nė necypteltų, 
jei geležine ranka pasirašyčiau 
įstatymą, pagal kurį kiekvienas, 
pėdinantis per sankryžą su 
telefonu prie ausies ir keliantis 
pavojų ne tik sau, bet ir kitiems 
eismo dalyviams, būtų nubaustas 
mažiausiai savaitei viešųjų darbų 
– žolei Šventojoje ir pašventupių 
dilgėlynams pjauti, šiukšlėms 
rinkti, bomžams nuo prekybos 
centrų vaikyti… 

Šlovė tau, karaliau Mindaugai!

Jeigu būčiau karalius Mindaugas...
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Liepos 6-ąją švenčiame Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo) dieną. 

Tegul ši diena primena mums didingą Lietuvos praeitį ir ilgaamžes 
tradicijas, skatina žengti pirmyn ir kurti savo krašto Valstybingumo is-
toriją.

Linkiu, kad šiandien giedama Tautiška giesmė įkvėptų, uždegtų ir 
mūsų širdys vieningai plaktų vardan mūsų laisvos Lietuvos!

Nuoširdžiai sveikinu Valstybės dienos proga!
sigutis Obelevičius

Anykščių rajono savivaldybės meras

Brangūs Anykščių rajono žmonės,

Neplaukiančiojo laivo 
kapitonas...

,,Nelabai kas gaunasi“, - pirmą-
jį upės šienavimą įvertino UAB 
Anykščių komunalinis ūkis laikina-
sis vadovas Linas Pravilionis. Šiai 
Anykščių savivaldybės valdomai 
bendrovei pavesta amfibijos eks-
ploatacija. ,,Tiekėjas ją reguliuos, 
vešis pas save. Tas žmogus, kuris 
išbandė, sakė, kad ji per daug jau-
tri. Išsivežė jie ir dalgį remontui“, - 
,,Anykštai“ sakė L.Pravilionis.

Vilčių, jog iki liepos pabaigoje 
vyksiančios miesto šventės pavyks 
nušienauti Šventosios upės vagą 
Anykščiuose - nėra. ,,Pasimatė, kad 
ir varžtai atsipalaiduoja. Ją reikės 
perrinkti“, - aiškino komunalininkų 
vadovas.

Net jeigu amfibija būtų sė-
kmingai šienavusi upės vagą - jos 
Anykščiuose vairuoti nėra kam. 
Šis vandens paviršiuje galintis 
plūduriuoti traktorius yra prilygi-
namas laivui, kurį vairuoti gali tik 
laivavedžio kursus baigę asmenys. 
Per šiuos kursus reikia išklausyti 
132 valandas teorinių paskaitų bei 
atlikti praktiką, o procesas gali iš-
sitęsti iki metų. ,,Greičiausiai reikės 
ieškoti žmogaus ir siųsti į kursus. Iš 
dabartinių įmonės darbuotojų nie-
kas nenori tapti laivavedžiu“,- dėstė 
L.Pravilionis.   

Pirkinio paskirtis nėra visai 
aiški

Amfibija - šienapjovė buvo nu-
pirkta pernai. Didžioji dalis lėšų iš 
beveik 75 tūkstančių eurų, kuriuos 
ji kainavo, buvo skirta iš Europos 
regionų plėtros fondo. Anykščių ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja Veneta Ver-
šulytė trečiadienį ,,Anykštai“ sakė, 
kad meras Sigutis Obelevičius po 
nesėkmingo amfibijos bandymo nu-
rodė administracijos vadovėms per-
žiūrėti viešųjų pirkimų dokumentus. 
V.Veršulytė  dėstė, jog, peržiūrėjus 
amfibijos specifikaciją, jai kyla abe-
jonių, ar šis įrenginys apskritai yra 
skirtas vandens telkiniams šienauti. 
,,Plaukti vandeniu ji gali, šienauti - 
gali, bet neaišku, ar ta technika gali 
šienauti žoles, esančias po vandeniu 
- kyla abejonių. Gal amfibija skirta 
tik pakrančių šienavimui?“ - svarstė 
V.Veršulytė. Pasak administracijos 
direktorės pavaduotojos, yra aki-
vaizdu, kad reikia gilesnės pirkinio 

Anykščiai įsigijo brangiausią pasaulyje grėblį

analizės.
Pagal gamtosauginius reikala-

vimus vandens telkinyje nupjautą 
žolę būtina sugrėbti. Komunalinin-
kų amfibija turi specialų grėblį, ta-
čiau ar tas grėblys pajėgus sugaudy-
ti tekančiame vandenyje nušienautą 
žolę - kyla abejonių. 

Įžvelgia kriminalą

Liberalas, Anykščių rajono ta-
rybos narys Lukas Pakeltis mano, 
kad Anykščių amfibija taps pajuo-
kos objektu ,,ant visos Lietuvos“.  
,,Amfibija – pavyzdys, kaip nekom-
petentingai, nemokšiškai buvo val-
domas rajonas. Už 75 tūkstančius 
eurų nupirktas daiktas, jo laukta 
kaip išganymo. Bet paaiškėjo, kad 
nupirktas visiškai netinkamas daik-
tas. Jau iš ekspozicinio važiavimo, 
kai buvo suvažiavę gamintojų atsto-
vai, pastebėta, kad ta amfibija  ne-
gali paplaukti prieš srovę, kad iškart 
dalgio dantukai nulūžo. Čia baisus 
aplaidumo pavyzdys. Klausimas, 
kaip tą situaciją reikės išspręsti? 
Ką su ja daryti? Suprantu, kad tas 
įrenginys atitinka pirkimo užduotis. 
Jei būtų kitaip - tai būtų nepriėmę. 
Kas tas užduotis formavo? Viešųjų 
pirkimų komisijos pirmininku tada 
buvo Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas 
Blazarėnas. Kodėl taip buvo pada-
ryta, reikėtų jo paties paklausti“, - 
pyko L.Pakeltis. Politikas kalbėjo, 
kad gali atsitikti taip, jog, kol amfi-
bija bus pritaikyta upei šienauti, jos 
kaina dvigubai išaugs. 

,,Neplanuoju šio klausimo palik-
ti kaip niekur nieko. Buvęs meras 
bando aiškinti, kokie jie buvo šven-
ti ir teisingi, ir kelia ,,burbulus“, o 
patys paliko mums daug ,,tiksinčių 
bombų“. Neatmetu varianto, kad 
čia reikia ir teisėsaugos institucijų 
įsikišimo“, - apie tai, kad bandys 
aiškintis iki pabaigos, kalbėjo Rajo-
no tarybos narys. 

Kasdien amfibijas perkam!  

Pagal K.Tubio visuomeninio 
komiteto sąrašą į Anykščių rajono 
tarybą išrinktas buvęs Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas R.Blazarėnas ,,Anykštai“ 
sakė, kad amfibijos viešąjį pirkimą 
jis organizavęs tinkamai. ,,Pirki-
mo užduotis pateikė Investicijų ir 
projektų valdymo skyrius, mes tik 
prižiūrėjome pirkimo procedūras“, 
- aiškinosi R.Blazarėnas. 

,,Ar jūs pats matėt, kaip ta amfibi-

ja dirba?“ - žurnalisto paklausė po-
litikas. Kai jam atsakėme, jog savo 
akimis matėme amfibijos nesėkmės, 
R.Blazarėnas svarstė, jog dėl to ne-
būtinai kalta technika, jog ,,gali būti 
ir žmogiškasis faktorius“.  Tiesa, jis 
nesispyrė, kad esąs užtikrintas, jog 
gerą daiktą nupirko. ,,Na, aišku, 
kasdien mes amfibijas perkame ir 
viską apie jas išmanome“, - ironi-
zavo buvęs Savivaldybės Viešųjų 
pirkimų komisijos vadovas. 

Už 75 tūkstančius nusipirko ... 
grėblį

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius trečiadienį ,,Anykštai“ 
sakė, jog panašu, kad Savivaldybė 
nusipirko ne amfibiją - šienapjovę, 
o amfibiją - grėblį. ,,Iš principo tas 
aparatas nėra tinkamas upės šiena-
vimui. Panašu, kad jį teks naudoti 
tik kaip grėblį - mes eisime su dal-
giais, kaip anksčiau, ir pjausime, 

o jis grėbs“, - kalbėjo rajono me-
ras. Žurnalisto perklaustas, rimtai 
kalbąs ar juokaująs, meras tikino, 
kad neironizuoja. ,,Viena vertus 
- gerai, kad už amfibiją mokėta 
europinėmis lėšomis, tačiau kita 

vertus - mes dabar turime įparei-
gojimą tą amfibiją iššlaikyti pen-
kerius metus. Jos, net ir netinka-
mos naudojimui, mes negalime 
parduoti“, - ,,Anykštai“ sakė me-
ras S.Obelevičius.  

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sako, kad net ir netinkamos amfibijos parduoti nevalia  
- ją teks išlaikyti bent penkerius metus.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas Lukas Pakeltis 
netinkamos amfibijos pirki-
me įžvelgia kriminalą, kurį 
aiškintis turėtų teisėsaugi-
ninkai.

Amfibijos pirkimui vadova-
vęs Ramūnas Blazarėnas 
teigia, kad viešuosius pirki-
mus jis atliko teisėtai ir tvar-
kingai.

Laikinasis UAB Anykščių 
komunalinis ūkis vadovas 
Linas Pravilionis dar ne-
praranda vilties, kad privers 
amfibiją dirbti.    

Šventosios upės vaga nešienauta nuo 2014-ųjų.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorės pa-
vaduotoja Veneta Veršulytė 
peržiūrėjo amfibijos pirkimo 
dokumentus ir jai panašu, 
kad nupirkta technika nėra 
skirta upės šienavimui.

(Atkelta iš 1psl.)
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Kelis kartus vertėsi

Panevėžio rajono gyventojas 
Lukas Sadauskas (g.2000 m.) ba-
landžio 17-ąją  neblaivus (2,26 
prom.) vairavo ,,Audi 80“.  20 
val. 58 min. ties Rūkiškio kaimu 
(Troškūnų sen.) lenkdamas trak-
torių, jis nesuvaldė automobilio ir 
kelis kartus vertėsi. Automobiliu 
važiavo trys asmenys, vienas iš 
keleivių buvo blaivus. ,,Audi 80“ 
priklauso ne L.Sadauskui. Teis-
mas jam skyrė 1700 eurų baudą, 
nurodė sumokėti 111 eurų 32 cen-
tus už automobilio transportavimą 
bei trejiems metams apribojo teisę 
vairuoti automobilį.

Nepasimokė...

Justinas Kerbelis (g. 1985 m.) 
iš Narbučių kaimo (Svėdasų sen.) 
sausio 17-ąją Svėdasuose 23 val. 
25 min. neblaivus (1,65 prom.) 
vairavo ,,Audi 80 Avant“. Jam 
teismas skyrė 1900 eurų baudą, 
dvejiems metams apribojo tei-
sę vairuoti automobilį bei skyrė 
,,Audi Avant“ konfiskaciją. Po 

Girti vairuoja ir motociklus, ir sunkvežimius
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėjai pastaraisiais 

mėnesiais bausmes skyrė keliolikai vairuotojų, kurie policijos pa-
reigūnams įkliuvo girti prie vairo. Šio laikotarpio rekordininkas 
,,įpūtė“ daugiau nei 3 promiles. Vienas nuotykių ieškotojas girtas 
vairavo sunkvežimį. Iš keturiolikos aprašomų, Anykščių rajone 
įkliuvusių vairuotojų -  6 vairavo ,,Volkswagenus“.  Visi teisiamie-
ji -  vyrai; pastaraisiais mėnesiais nė vienai vairuotojai moteriai 
Anykščių rajone  nebuvo nustatytas didesnis nei 1,5 prom. girtu-
mas. Iki šios ribos - lengvas girtumo laipsnis, bausmių skyrimui 
teismo nereikia, lengvai apgirtusius vairuotojus baudžia patys 
policijos pareigūnai. 

dviejų mėnesių - kovo 24-ąją  - 
J.Kerbelis dar kartą  Svėdasuose 
prie ,,Audi 80 Avant“ vairo po-
licijos pareigūnamas įkliuvo ne-
blaivus. 8 val. ryto jam nustatytas 
1,99 prom. girtumas. Už pakarto-
tinį vairavimą neblaiviam teismas 
J.Kerbeliui skyrė 30 parų areštą, 
apribojo teisę transporto priemo-
nę vairuoti trejus metus, nurodė 
išieškoti ,,Audi 80 Avant“ vertę 
atitinkančią 720 eurų sumą bei 
priteisė 111 eurų 32 centus už au-
tomobilio saugojimą.  

Girtas degalinėje

Naujųjų Elmininkų gyvento-
jas Valentinas Daugėla (g. 1952 
m.) neblaivus (2,31 prom.) kovo 
12 dieną 12 val. 15 min. Anykš-
čiuose, Pilies gatvėje esančioje 
degalinėje ,,Viada“, automobiliu 
,,VW Golf“  važiuodamas atbulas 
trenkėsi į ,,VWPassat“. Teismas 
jam skyrė 1900 eurų baudą bei 
apribojo teisę vairuoti transporto 
priemonę dvejiems metams. 

Rado stulpą

Troškūnų gyventojas Jurijus 
Zelevas (g 1971 m.) teismui nu-
rodė, kad Gudeliuose (Troškūnų 
sen.), pas buvusią sugyventinę, 
balandžio 2-ąją išgėrė 3 litrus 6 
laipsnių stiprumo alaus ir, su ja 
susipykęs, išvažiavo į Troškūnus. 
Bet dar neišvažiavęs iš Gudelių, 
apie 23 val. 40 min. nesuvaldė 
,,VWPassat“ ir trenkėsi į stulpą. 
J.Zelevui nustatytas 1,58 prom. 
girtumas. Teismas vyrui skyrė 
2000 eurų baudą, nusprendė išieš-
koti ,,Passat“-o vertę atitinkančią 
540 eurų  sumą bei apribojo teisę 
vairuoti dvejiems metams.

Koordinuotas...

Svirnų I kaimo (Kavarsko sen.) 
gyventojas Lionginas Kavaliū-
nas ( g.1981 m.) girtutėlis (2,86 
prom.) sugebėjo vairuoti motoci-
klą ,,Defender 150“.  Vyras polici-
jos pareigūnams įkliuvo Svirnuo-
se kovo 16 dieną 16 val. 34 min.  
Motociklas buvęs be valstybinio 
numerio.  Teismas skyrė motoci-
klo konfiskaciją, 1900 eurų baudą 
bei teisės vairuoti apribojimą dve-
jiems metams. 

Vienas neteko ,,Golfo“, kitas - 
,,Audi“

Anykštėnas Arūnas Venclovai-
tis ( g. 1989 m.) kovo 22 dieną, 
20 val. 15 min. neblaivus (2,29 
prom.) vairavo ,,VW Golf“ . Jis 
sulaikytas Pumpučių kaime (Ka-
varsko sen.). Teismas skyrė auto-
mobilio konfiskaciją, 1900 eurų 
baudą bei skyrė draudimą dvejus 
metus vairuoti transporto priemo-
nes. 

Anykštėnas Audrius Luščiaus-
kas (g 1983 m.) ,,Audi 80“ ne-
blaivus (2,53 prom.) vairavo 
2018 metų spalio 8 dieną. Jis, 
policijos pareigūnų  18 val. 30 
min. sustabdytas Anykščiuose, 
ties A.Vienuolio - Troškūnų ga-
tvių sankryža. Teismas nusprendė 
konfiskuoti jo automobilį, skyrė 
1900 eurų baudą bei teisę vairuo-
ti transporto priemones apribojo 
dvejiems metams.  

Neparūkė..

Anykštėnas Kazimieras Gai-
žauskas ( g. 1996 m.) girtas (2,63 
prom.) svetimu ,,BMW 528“ išva-
žiavo ... parūkyti. Jį Anykščiuose, 
Vilties gatvėje, vasario 12-ąją, 2 

val. 50 min. sustabdė policijos 
pareigūnai. Parūkymą, kaip tos 
kelionės tikslą, K.Gaižauskas 
nurodė teismui. Teismas rūkaliui 
skyrė 1900 eurų baudą bei nuta-
rė iš jo išieškoti dar  1820 eurų 
– tiek, kiek įvertintas jo vairuotas 
,,BMW“. Teisė vairuoti transpor-
to priemones jam apribota dve-
jiems metams.

Viskas dėl nervų

Gedvydas Narbutas (g.1976 
m.), anykštėnas, vasario 13-
ąją Anykščiuose, Sodų gatvėje, 
13 val. 20 min. neblaivus (3,1 
prom.) vairavo ,,Peugeot 307“.  
Vyras teismui nurodė, kad iš va-
karo buvo gėręs alkoholį, o tą 
dieną jis nusprendė nuvažiuoti 
į autoservisą ir įvažiavo į pusnį. 
Bebuksuodamas G.Narbutas su-
sinervinęs ir išgėręs 200 gramų 
,,Malūnininkų“, tada jis birbino 
automobilį toliau, kol atvažiavo 
policija. Teismas anykštėnui sky-
rė 2900 eurų baudą, nusprendė 
išieškoti dar ir 1430 eurų  sumą, 
atitinkančią ,,Peugeot 307“ vertę. 
Teisė vairuoti tarnsporto priemo-
nes jam apribota trejiems me-
tams. 

Nenuilstantis

Iki tol penkis kartus teistas 
Anykščių miesto gyventojas Au-
relijus Kamarauskas (g. 1980 m.)  
sausio 26 dieną  16 val. 20 min. 
neblaivus (2,3 prom.) Anykščiuo-
se, A.Vienuolio gatvėje, vairavo 
,,VWPassat“. Jam skirtas 30 parų 
areštas, trejiems metams uždraus-
ta vairuoti transporto priemones 
bei nuspęsta išieškoti 1260 eurų 
-  sumą, atitinkančią anykštėno 
vairuoto automobilio vertę.   

Girtas vairavo ,,furą“

Tarpušventyje, 2018 metų 
gruodžio 28 dieną, apie 13 va-
landą, Anykščių ,,Maximos“ 
aikštelėje sunkvežimį  bandė par-
kuoti visiškai girtas (2,96 prom.) 
vilnietis Sergej Urbanovič ( g. 
1984 m.). Parduotuvės apsaugos 
darbuotojai iškvietė policiją ir to-
kiu būdu išaugojo pastatą. Teis-
mas S.Urbanovič skyrė 2900 eurų 
baudą ir trejiems metams atėmė 
teisę vairuoti transporto priemo-
nę. Taigi, vilnietis neišvengiamai 
prarado ir sunkvežimio vairuoto-
jo darbą.   

Į griovį!

Utenos rajono Leliūnų kaimo 
gyventojas Gerardas Petronis 
(g.1988 m.) sausio 3 dieną, 4 val. 
24 min. neblaivus (2,28 prom.) su 
,,VW Bora“ Skiemonių seniūnijos 
Pašilių kaime nuvažiavo į pake-
lės griovį. Įvykį fiksavo policijos 
pareigūnai. Teismas G.Petroniui 
skyrė 1900 eurų baudą,  nuspren-
dė išieškoti 1630 eurų – tiek, 
kiek įvertinta jo vairuota ,,Bora“, 
bei uždraudė vairuoti transporto 
priemones dvejus metus.

Žiemą su šlepetėmis

Egidijus Zurba (g.1997 m), 
Anykščių seniūnijos Pagirių 
kaimo gyventojas, 2018 metų 
gruodžio 28-ąją, 11 val. 30 min. 
Kavarsko seniūnijos Pazniokų 
kaime girtas (2,46 prom.) slidžia-
me kelyje nesuvaldė ,,VW Pas-
sat“ automobilio ir nulėkė nuo 
kelio. Vyras išsikvietė techninės 
pagalbos automobilį, o pastarojo 
vairuotojas, išvydęs girtą klientą, 
paskambino policijai.  E.Zurba 
žiemą aplink savo automobilį 
vaikščiojo su šlepetėmis ir tai 
tik sustiprino techninės pagalbos 
automobilio vairuotojo įtarimus, 
kad su klientu kažkas yra nege-
rai. Teismui E.Zurba aiškino, kad 
jis gėrė iki paryčių, miegojo tik 
kelias valandas ir atsikėlęs sėdo 
prie automobilio vairo. Teismas 
skyrė 1900 eurų baidą, priteisė 
,,VWPassat“ vertės - 1240 eurų 
- išieškomą sumą bei dvejus me-
tus uždraudė vairuoti transporto 
priemones.  

Taranavo

Anykštėnas Egidijus Vasi-
liauskas (g. 1981 m.)  2018 metų 
spalio 30 dieną, 13 val. 12 min. 
Anykščiuose, sukdamas iš šaluti-
nės gatvės, nepraleido pagrindine 
gatve važiavusio automobilio ir 
su juo susidūrė. Policijos parei-
gūnai E.Vasiliauskui, vairavu-
siam ,,BMW X3“ su Jungtinės 
Karalystės registracijos nume-
riais, nustatė 2,43 prom. girtumą. 
Teismas nusprendė konfiskuoti jo 
automobilį, skyrė 1900 eurų bau-
dą bei uždraudė vairuoti trans-
porto priemones dvejus metus.

-AnYkŠTA 

MOZAIKA
Vokietijos „EOS Group“ įsigijo 

pirmąjį 2,5 mln. eurų skolų port-
felį Lietuvoje

Vokietijoje registruota komplek-
sinių investicijų bendrovė „EOS 
Group“ įsigijo savo pirmąjį 2,5 
mln. eurų vertės skolų portfelį Lie-
tuvoje.

Portfelį sudaro neveiksnios fizi-
nių asmenų paskolos. EOS įsigytą 
skolos portfelį administruojančios 
bendrovės „Legal Balance“ vado-
vas Marius Šlepetis BNS sakė, kad 
jis įsigytas iš finansų įstaigos, kurios 
pavadinimas neatskleidžiamas dėl 
konfidencialumo įsipareigojimų.

„Mes pakvietėme EOS į Lietuvos 
rinką, ji yra mūsų strateginė par-

tnerė. EOS į neveiksnias paskolas 
Lietuvoje ketina investuoti ir toliau, 
todėl turėtume administruoti ir kitus 
šios bendrovės įsigytus skolų port-
felius“, – BNS sakė M. Šlepetis.

Pasak jo, partnerystė su EOS at-
vėrė galimybę naudotis ir skolų iš-
ieškojimo platforma „Cross-border“ 
– jos pagalba nuo bendradarbiavimo 
pradžios „Legal Balance“ Vokie-
tijos partneriams perdavė išieškoti 
daugiau kaip 4,6 mln. eurų vertės 
skolų visame pasaulyje.2017-2018 
finansiniais metais virš 7,5 tūkst. 
darbuotojų turinti EOS pasiekė 795 
mln. eurų apyvartą ir uždirbo 271,5 
mln. eurų ikimokestinio pelno.

Pagrindinę savo veiklą EOS vyk-
do įsigydama įkeitimu apsaugotus 

ar neapsaugotus skolų portfelius. 

Rusijos jūreiviai gedi per gaisrą 
povandeniniame aparate žuvusių 
kolegų

Šimtai jūreivių ketvirtadienį susi-
rinko pagrindinėje Rusijos karinio 
jūrų laivyno katedroje į pamaldas 
už 14 jūreivių, anksčiau šią savai-
tę žuvusių per gaisrą įslaptintame 
giliavandeniame povandeniniame 
aparate. 

Jūreiviai ir anksčiau laivyne tar-
navę dvasininkai susirinko Kronšta-
to laivyno katedroje Suomijos įlan-
kos Kotlino saloje, 30 km į vakarus 
nuo Sankt Peterburgo. Susirinku-
sieji uždegė žvakes už mirusiuosius 
ir dalyvavo pamaldose. 

Pražūtinga nelaimė įvyko pirma-
dienį Barenco jūroje, Rusijos terito-
riniuose vandenyse netoli Severo-
morsko uosto Murmansko srityje, 

kuriame įsikūrusi Šiaurės laivyno 
pagrindinė bazė. Apie nelaimę vie-
šai buvo paskelbta tik antradienį.

Ketvirtadienį gynybos ministras 
Sergejus Šoigu pranešė, kad inci-
dento priežastis buvo akumuliatorių 
skyriuje kilęs ir išplitęs gaisras. Jis 
pridūrė, kad povandeninio aparato 
branduolinis reaktorius per gaisrą 
nebuvo paveiktas.  

Rusijos pareigūnai atskleidė ne-
daug informacijos apie incidente 
dalyvavusį laivą, o Kremliaus at-
stovas Dmitrijus Peskovas pabrėžė, 
kad aparato misija yra susijusi su 
valstybės paslaptimis, todėl nebus 
viešinama.

Kaune prasideda oro balionų 
šventė

Ketvirtadienį Kaune prasideda 
oro balionų šventė „Kaunas auga 
2019“, skirta Valstybės dienai pa-

minėti.
Jei leis oro sąlygos, kelios dešim-

tys balionų iki sekmadienio ryto į 
dangų kils iš viso šešis kartus.

Įspūdingiausia šventės dalis 
šeštadienį vėlai vakare vyks sena-
miestyje ir Rotušės aikštėje, kur 
suplanuotas naktinis oro balionų 
paradas ir iliuminacija.

„Kauniečiai myli oro balionus ir 
jų varžybos jau tampa gražia kas-
metine tradicija. Aišku, skrydžiai 
gali vykti tik esant palankiam orui. 
Tikimės, kad jis bus dėkingas ir 
Kaune turėsime didžiulę šventę“, 
– sako šventės organizatorius Gin-
taras Šurkus.

Visą savaitgalį oro balionai kils 
arba leisis Nemuno saloje bei San-
takos parke.

Šventinį savaitgalį vainikuos 
ankstyvas sekmadienio rytas, kuo-
met oro balionai pakils paskutinį 
kartą.
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parduoda

įvairūs

Asmeninis skelbimas 
„Anykštoje“

 

Jeigu jame tik vienas žodis ir telefono nume-
ris, antradienio „Anykštoje“ kainuoja 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus. 

Skelbimai priimami „Anykštos“  
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

siūlo darbą

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, 
geni šakas, tvarko 

aplinką, 
mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Įmonė Vli Timber ieško 
gamybos darbininko 

prie medienos apdirbimo 
staklių bei autokrautuvo 

vairuotojų.
Siųsti CV: vilte@vli.lt

Skambinti tel.: (8-670) 67674

Reikalingi E 
kategorijos 
vairuotojai. 

Neturintiems patirties – sudaro-
me mokymosi sąlygas. Taip pat 
bendradarbiaujame pasirašyda-
mi trišales sutartis su darbo už-
imtumo tarnyba, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

Tel. (8-686) 23411.

Garantuotas darbas namų 
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje. 
Anglų kalba nebūtina. Uždarbis 
1500-2000 eurų mėn. Be žalingų 
įpročių. 

Tel. (8-672) 41083; 
www.superdarbas.com 

Nubėgo metai, nuskubėjo darbų ir lūkesčių laukais
Ir jubiliejus suspindėjo gimtadienio žiedais. Tegul širdis liepsnoja,
Nespaudžia metai Tau pečių, Tegul likimas dovanoja
Dar daug gražių, šviesių dienų.
Sveikatos, gražių gyvenimo metų, 
saulės spindulių tebūna kupina tėkmė tolimesnių dienų.
Garbingo 80-ojo gimtadienio proga 
Vytautą ŠATKŲ, gyvenantį Netkiškių kaime, 
sveikina                     žmona ir vaikai su šeimomis

Nekilnojamasis turtas

6 ha dirbamos žemes plotą 
Traupio sen. Naujadalio k. (54 na-
šumo balai).

Tel. (8-698) 35044.

Sodybą Anykščių r. Troškūnų 
sen. Žiedonių k. Gera vieta. 
Nebrangiai.

Tel. (8-679) 34044.

Sodybą - vienkiemį ant kalno su 
4 ha žemės Maželių k., Kavarsko 
sen. 80 kv. m medinis namas pa-
keistu stogu, ūkiniai pastatai, lau-
ko virtuvė, pirtis.

Tel. (8-618) 14970.

Namą prie upės su 19 a žemės. 
Miesto centras, yra visi patogu-
mai.

Tel. (8-600) 69646.

Gyvenamąjį 98,81 kv. m ploto 
namą Anykščiuose. Namų valda 
17,4 a, yra garažas, lauko virtuvė, 
pirtis, rūsys. Kaina sutartinė.

Tel. (8-648) 36339.

Gyvenamąjį medinį namą su 38 
arų sklypu Debeikių miestelyje, 
Anykščių r. Yra klėtis, tvartas ir di-
delis sodas.

Tel. (8-688) 38635.

Dviejų kambarių butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-679) 81190.

Kuras

Natūralaus drėgnumo skaldytas 
beržines malkas ir kokybiškus uo-
sinius briketus įvairiais kiekiais.

Tel. (8-656) 98749.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Alksnio, uosio, klevo ir maišytas 
malkas kaladėlėmis. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Nauja vasaros kaina durpių bri-
ketams iš Šepetos.

Tel.: (8-612) 93386, (8-615) 79101.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Kita

2019 m. derliaus sausą šieną, 
šienainį ritiniais, ne mažiau 38 vnt. 
Atveža. 

Tel. (8-698) 78024.

 Gerbiami anykštėnai,
Kviečiame į tik ką atidarytą AB “Rokiškio sū-

ris“ firminę parduotuvę „Sūrio stotelė“, kuri įsi-
kūrė patogioje vietoje Ukmergėje, Kauno g. 65, ša-
lia Ukmergės pieninės. Akį traukia ne tik išskirtinis 
sūrio formos pastatas, bet ir šalia besiganančios 
karvytės, džiuginančios mūsų mažuosius lankyto-
jus. Modernaus dizaino parduotuvėje galite įsigyti 
įvairių pieno produktų, o taip pat siūlome atsikvėpti 
jaukioje aplinkoje prie puodelio kavos. 
Atsiskaityti galima ne tik grynais pinigais, bet ir mo-

kėjimo kortelėmis.
Pirkėjų patogumui parduotuvėje galima užsisakyti 

netradicinių pieno produktų gaminių įvairioms pro-
goms.

Administracija

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Taisykloje remontuoja: šaldytu-
vus, skalbimo mašinas ir kitą bui-
tinę techniką. Vyksta į iškvietimus, 
suteikia garantiją. Pildo mašinų 
kondicionierius.

Anykščiai, A. Baranausko a. 14 
(buvęs buitinis), tel.: 51561,

(8-699) 65148, (8-689) 97341.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Pavojų keliančių medžių pjovi-
mas, genėjimas, surišimas. 

Tel. (8-692) 75903.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

UAB 2VYMONTA gamina plieni-
nes stogų ir sienų dangas iš spal-
votos ir cinkuotos - alucinko skar-
dos. Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. 

Panevėžys, Kerbedžio g. 21. 
Tel.: (8-606) 11964, 
(8-687) 97797.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, detales, spyruo-
kles.

Tel.: (8-682) 13728, 
(8-381) 5-19-88.

Šlifuoja naujas ir senas grindis. 
Deda bet kokias grindis. Daro te-
rasas, tvoras. Klijuoja plyteles.

Tel. (8-676) 69399.

Krosnių židinių, įvairių senovinių 
krosnių (pečiukų) statyba, remon-
tas. 

Tel. (8-603) 35316.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Įvairūs remonto darbai, stogų 
dengimas, skardinimo darbai, 
namų dažymas. Ilgametė patirtis. 
Padeda įsigyti kokybiškas me-
džiagas. Darbus atlieka greitai ir 
kokybiškai.

Tel. (8-685) 68182.

Fasadų šiltinimas, fasadų apdai-
la. Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaiti-
nius stogus. Mūro darbai.

Tel. (8-676) 52289.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Greitai ir kokybiškai pjauna žolę. 
Dirba su savais įrankiais (trime-
riu, vejapjove). Pjauna įvairių 
dydžių sklypus, sodus, sodybas 
Anykščiuose ir Anykščių r.

Tel. (8-609) 25237.

Smulkina žolę.
Tel. (8-615) 94387.

Smulkina pievas.
Tel. (8-674) 98799.

Smulkina žolę, šienauja pievas. 
Išrašo sąskaitas.

Tel. (8-608) 51317.

Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) pa-
slaugos. 

Tel. (8-684) 29023. 

Dovanoja

Du išauklėtus 2 mėn. kačiukus.
Tel. (8-617) 57058.

9 mėn. Labradoro veislės šunį.
Tel. (8-674) 15516.

Ieško moters, galinčios prižiū-
rėti senjorus. 

Tel. (8-655) 30899 .

Įvairių išmatavimų naudotus su-
renkamus metalinius garažus 2 ir 
3 metrų aukščio. Gali atvežti, su-
rinkti. Kaina nuo - 350 Eur.

Tel. (8-687) 73343.
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parduoda

Vyr. redaktorė

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunus, malki-
nius ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-615) 16617.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Vieno arba dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte Anykščių mieste.

Tel. (8-612) 44242, 
(8-682) 56554.

Butą Kavarske.
Tel. (8-679) 81190.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Perka VERŠELIUS, 
ŠVIEžIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKą.
Avansinis atsiskaitymas, 

konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-687) 42959.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VIŠČIUKAI!

ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!

Liepos 9 d. (antradienį) prekiausime 
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ 

paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-500 
vakcinuotais  mėsiniais broileriais viščiu-
kais. Vienadieniais  mėsiniais ir dedeklių 

viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais, 
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių  spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais, anglų veislės Big-6 rūšiuotais 
mėsiniais  kalakutais. Prekiausime lesalais!

Svirnai - 8.00, Kavarskas - 8.10, 
Janušava - 8.20, Anykščiai (m. turg.) 
- 8.40, Skiemonys - 9.10, Mačionys - 
9.25, Burbiškis - 9.40, Rubikiai - 9.50, 

Debeikiai - 10.00, Leliūnai - 10.10, 
Svėdasai - 10.25, Viešintos - 15.05, 
Troškūnai - 15.30, Traupis - 15.50, 

Levaniškiai - 16.00.

Tel. (8-699) 53820.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai D. UNIKAUSKAITEI ir visam neuro-
loginio skyriaus personalui už rūpestingą ir nuoširdų gydymą. Linkiu 
sveikatos, stiprybės tokiame sunkiame darbe.

D. ANDRIKONIENĖ

Žemai lenkiuosi ir nuoširdžiai dėkoju gydytojoms Salomėjai 
Rainienei ir Virginijai Pažėrienei, Priėmimo skyriaus, Vidaus ligų 
poskyrio, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus personalui 
už Jūsų meilę medicinai ir ligoniams. Dėkoju Anykščių laidoji-
mo namų administratorei Virginijai Petrikonienei, giesmininkėms 
Renatai ir Ritai už nuostabias giesmes, šv. Mato bažnyčios klebo-
nui Petrui Baniuliui, Roko virtuvei, kavinei ,,Viola”.

Linkiu stiprybės Jūsų nelengvame, bet labai prasmingame dar-
be.

Pagarbiai - 
Velionės Aldonos VILČINSKIENĖS artimųjų vardu Virginija 

Vilčinskienė

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tekl. (8-670) 37592.

Automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima. 

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.  

Kita

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų 
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius, 
juvelyriką, laužą), gintarą (karo-
lius, gabalus, dirbinius), antikvarą, 
laikrodžius.

Tel.: (8-623) 47249, (8-609) 27450.

žemės ûkio technika

Traktorių DT20
Tel. (8-651) 87883.

Traktorių T16. Technikinė apžiū-
ra iki lapkričio mėn.

Tel. (8-671) 74572.
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anekdotas

oras

+9

+16

mėnulis
Liepos 5 d. - Liepos 8 d. - 
jaunatis.

Marija, Nervydas, Ginvilė, 
Dominyka, Domė, Mindau-
gas, Nervilė, Nervilas, Nerilė, 
Nerilis.

Antanas, Butginas, Mantmilė, 
Karolina, Filomena.

šiandien

liepos 6 d.

liepos 7 d.

liepos 8 d.

Sangailas, Vilgailė, Estera, 
Astijus, Elita, Sangaudas.

Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, 
Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, 
Arnas, Arentas.

vardadieniai Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAsAnykštėnės Amiliutės nutikimai

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.
anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.

Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti 
mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Nepamirškite pratęsti prenumeratos 
antrajam 2019-ųjų metų pusmečiui

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28

Atsiimant „žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Kalėdų išvakarėse teisėjas, ap-
imtas šventinių nuotaikų, klausia 
kalinio:

- Kuo esi kaltinamas?
- Pernelyg ankstyvu kalėdinių 

dovanėlių pirkimu, - atsako šis.
- Bet juk tai ne nusikaltimas, - 

tarė teisėjas. - Kada gi tu pradėjai 
apsipirkinėti?

- Dar iki parduotuvės atidarymo, 
- atsako kalinys.

***

Seselė žadina pacientą, kuris tuo 
metu miega:

- Paciente, kelkitės!
Pacientas jos mieguistu balsu 

klausia:
- Ko jums reikia?
Seselė kuo ramiausiai atsako:
- Aš jums atnešiau migdomųjų...

***
Žmona siunčia vyrą į parduotu-

vę, o kad šis nieko nesupainiotų 
ir ko nereikia nenupirktų, parašė 
raštelį:

1. Morkos
2. Bulvės
3. Grietinė
4. Kopūstas
5. Duona
6. Kalakutas
Grįžta vyras po valandos visas 

šlapias nuo prakaito, o rankose du 
didžiuliai maišai. Maišuose: viena 
morka, dvi bulvės, trys indeliai 
grietinės, keturi kopūstai, penki 
kepalai duonos, šeši kalakutai.

noriu, kad lūpas išpūstų
Tarsi pilvą nuo kopūstų, 
kad galėčiau kaip mergytė 
Aštrų nagą nukramtyti. 

Būčiau kad seksuali,
nes riestoji dar daili!
Pašikniuko nenaudoju,
kai per tiltą spaciruoju. 

Šiaip esu labai sprauna,
na tai kas, kad nejauna?! 
nenuplikus, nesugriuvus -
ir moralė nesupuvus.

Parfumuota, pomaduota,
Tiktai va...kakta vagota,-
Tas gyvenimo sunkumas...
Visos žinom juk, kaip būna.

Makrofleksas, botulinas,
sako,  grožį sugrąžina. 
nors prieš smertį prisiruošiu -
jauną berną supakuosiu.

Amiliutė nusprendžia pasigražinti veidą

11 val. Šv. Mišios Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje.
12 val. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija ir
akcija „Žydintis sodas Lietuvai“ prie paminklo Laisvei 
A. Baranausko aikštėje.
20 val. Muzikinės grupės „Išjunk šviesą“ (Vilnius) 
koncertas A. Baranausko aikštėje prie AKC.
21 val. Pilietinė akcija – „Tautiška giesmė aplink pasaulį.“
Koncerto tęsinys su muzikine grupe „Kely“ (Anykščiai).

Liepos 6-osios - Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo ir Lietuvos valstybės dienos - programa


